11 dagen Ierland
Ierland, ook wel het ‘groene eiland’ genoemd. In deze oase van groen worden we
ondergedompeld in de mystiek en romantiek van het verleden en de gastvrije bevolking.
Ierland heeft bovendien een mild klimaat, in tegenstelling tot wat vele mensen denken.
We ontdekken de hoofdstad Dublin, rijden door de verbazingwekkende groene landschappen
en maken kennis met het land van de Kelten.

Dag 1: België - Holyhead

Vertrek ’s morgens vanuit uw gemeente naar het Franse Calais. Overtocht per ferry of shuttle.
Dan richting Noord-Wales voor het avondmaal en overnachting.

Dag 2:Holyhead – Dublin (120 km)

Na het ontbijt naar Holyhead voor de bootoverzet naar Dublin.
Dublin heeft heel wat te bieden: de National Gallery met een uitgebreide verzameling historische
schilderijen, het National Museum gewijd aan de Ierse geschiedenis, de Municipal Gallery voor
moderne kunst, Trinity College waar u het befaamde Book of Kells terugvindt, maar ook talrijke
grote en kleine theaters zoals bv het Abbey Theatre en Gate Theatre waar grote Ierse en
internationale klassiekers gespeeld worden. Een bezoek aan de Guinnessbrouwerij mag niet
ontbreken.

Dag 3: Dublin - Glendalough – Cork (311km)

We vertrekken zuidwaarts richting Glendalough in de Wicklow Mountains, bezoek aan de
monastieke nederzetting met een ronde toren en Keltische kruisen uit de 6de eeuw en het
Glendalough Visitor Centre. Nadien verder naar Cork via Cashel.

Dag 4: Cork – Glengariff – Killarney (148km)

In Glengariff nemen we de overzetboot en varen we langs de zeehondenkolonie naar Garinish Island
(of Ilnacullin), ook wel Ierlands Hof van Eden genoemd. Het eiland heeft een verzameling siertuinen.
Ze werden aangelegd door voormalig eigenaar John Annan Bryce en de Edwardiaanse tuinontwerper
Howard Peto. Via Kenmare rijden we naar Killarney

Dag 5:Ring of Kerry (179km)

Filmische zeegezichten, afgelegen witte zandstranden en in mist gehulde bergen. Niet voor niets een
hype: de Ring of Kerry heeft zijn reputatie als een van de mooiste streken van Ierland verdiend. De
179 kilometer lange rondrit begint en eindigt in Killarney en komt ook door levendige dorpen met
gezellige pubs, charmante boekwinkels en aantrekkelijke tearooms.
Onderweg bezoeken we oa Kerry Bog Village en een schaapshonden centrum.
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Dag 6: Killarney - Adare - Limerick - Cliffs of Moher - Kilfenora - Poulnabrone –
Ballyvaughan (229km)
Nergens herbergt de natuur zoveel wereldwonderen als in Ierland. Na een korte fotostop in Adare,
dat vaak omschreven wordt als het mooiste dorp van Ierland. We rijden verder richting Cliffs of
Moher, voor een aangename wandeling langs de kliffen. Na de vrije lunch bezoeken we het Burren
Centre Kilfenora waar we het ontstaan van het bizarre landschap ontdekken. Ook de ruïne van de
kathedraal en de prachtige high cross zijn een bezoek waard. We rijden verder door het barre land
van de Burren, bezoeken in Poulnabrone de dolmen en houden nog een fotostop aan Dunguaire
Castle voor we Ballyvaughan bereiken.

Dag 7 Ballyvaughan - Connemara National Park - Kylemore Abey – Cong Galway (230 km)

Vandaag rijden we door een betoverende route door de Connemara. Dit gebied staat bekend om
haar sprookjesachtige meren en mysterieuze landschappen. De route voert u langs het
wereldberoemde Nationale Park (Visitor Centre), de indrukwekkende Twelve Bens, het mooie
Kylemore Abbey en het fotogenieke stadje Cong.

Dag 8: Galway – Clonmacnoise – Tullamore - Dublin (217 km)

Van de Westkust naar de Oostkust rijden we door het binnenland terug naar Dublin. Onderweg
houden we halt bij Clonmacnoise met de overblijfselen van een religieuze stad. Daarna gaat het
richting Tullamore Dew Visitor Centre, waar we de overbekende whisky kunnen degusteren!

Dag 9: Dublin – Belfast – Dublin (333 km)

Klein maar met een groot hart: het supercoole Belfast is een van de ware renaissancesteden van
Europa. We bewonderen Stormont Castle,de zetel van de regelmatig opgeschorte Noord-Ierse
Assemblee (Parlement), bezoeken het nieuwe Titanic Museum en genieten van vrije tijd in de stad..

Dag 10: Dublin – Bru Na Boine – Dublin (117 km)

Bru na Boine is de verzamelnaam voor 50 archeologische vindplaatsen. De ganggraven in Dowth,
Knowth en Newgrange zijn het indrukwekkendst. Deze 5000 jaar oude graven vormen het hart van
dit gebied op de werelderfgoedlijst van Unesco.

Dag 11:Dublin – Hollyhead – Dover – Calais – Kortrijk

Na het ontbijt nemen we de veerboot naar Engeland, dan gaat het richting Dover – Calais terug naar
Kortrijk.
Opmerking:
• volgorde van programma kan gewijzigd worden
Meer informatie en reservaties:
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