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Beleven, ZIen, ervaren 
INspIRATIE vOOR HET  
HELE EILAND

OP verKennInG 
vAN ROMANTIsCHE kAsTELEN 
TOT DE MOOIsTE AUTOROUTEs

DUBlIn, BelFaST en COrK 
DE BEsTE HOTspOTs EN  
LEUksTE DAgTRIps

Doolin, county Clare
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De perfecte ontsnapping? De stedentrip  
van je dromen? Dat onvergetelijke pad langs 
de kliffen? In Ierland vind je het allemaal. 
Raak vervoerd door de windgegeselde 
landschappen van de Wild Atlantic Way, 
ontdek de historische locaties als Newgrange 
of de ommuurde stad Derry~Londonderry  
of laat je betoveren door de magische 
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Ierland 
Welkom

CONTACTGEGEVENS
Nederland 
Tel: 020 504 0689 
Fax: 020 620 8089 
ierland.nl

België 
Tel: 02 275 01 71 
Fax: 02 642 98 51 
ireland.com

Vind ons op Facebook 
facebook.com/ierland

Volg ons op Twitter 
@IerlandToerisme
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Ierland Toerisme is de marketing organisatie voor het eiland Ierland 
en dit omvat zowel de lerse republiek als Noord-Ierland. Bij het 
samenstellen van deze brochure is uiterste zorgvuldigheid betracht. 
Ierland Toerisme en haar vertegenwoordigers kunnen echter niet 
aansprakelijk worden gesteld indien desondanks fouten of 
onjuistheden in deze in de volgende publicaties worden 
gecorrigeerd. Ierland Toerisme is niet verantwoordelijk voor de 
advertenties en de inhoud ervan in deze publicatie. De afbeeldingen 
in deze publicatie zijn afkomstig van fotodatabanken van Tourism 
Ireland, Northern Ireland Tourist Board, Fáilte Ireland, Corbis, Design 
and Craft Council of Ireland, Gareth McCormack, Irish Landmark 
Trust, National Geographic, Rachel Allen, Scenic Ireland, The National 
Trust, Art Ward, en verschillende andere partijen die toestemming 
hebben gegeven om foto’s en afbeeldingen te gebruiken.

Redactie en vormgeving:  
Maxmedia Ireland Limited   
Drukwerk:  
Wyndeham Group
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        Ga mee
Echt Ierland doen!

Local pu
bs

Boeken? www.echtierland.nl
Of neem contact op met 035 -7200006 voor persoonlijk advies.

Rush hour

Ontdek ‘t echte Ierland!Warm welcome

Local pu
bs

Idyllisch 

Sfeervol
le open 

haard

08 - daagse rondreis Echt Ierland va. 7 279 p.p.

11- daagse rondreis Traditioneel Ierland va. 7 389 p.p.

15 - daagse rondreis Authentiek Ierland va. 7 529 p.p.

Iedere reis is volledig naar eigen wens aan te passen. Hierdoor maak je zeker een reis
die bij je past. Kies direct jouw Ierland vakantie uit ons ruime aanbod.



Ga mee op reis met Echt Ierland vakanties. Wij bieden volledig verzorgde individuele 
rondreizen, fl y and drives, wandelvakanties en themareizen in een rustig reistempo.
Alle reizen zijn zorgvuldig samengesteld zodat je het onontdekte van Ierland gaat
ervaren. Tijdens de reis verblijf je in kleinschalige hotels, Inns, B&B’s en Guesthouses 
met een unieke ligging. Hier vind je een warm welkom en een sfeervolle open haard.
En dus helemaal Echt Ierland!
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White Park Bay, county Antrim

In Noord-Ierland weet je nooit wat je moet 
verwachten. Dat maakt de plek zo onvermoed 
leuk en altijd weer verrassend. Van de ruige 
grootsheid van de Causeway Coastal Route  
tot de kleine beboste eilanden van het 
weelderige Fermanagh merengebied; van 
Belfast’s bruisende nachtleven tot de 
ommuurde pracht van Derry~Londonderry, 
Noord-Ierland heeft het allemaal. Ga het 
verkennen. Bewandel de paden, bevaar de 
glinsterende meren en dans op de muziek in 
een traditionele Ierse pub. En mocht je na al 
die activiteit wat rust nodig hebben, zoek dan 
een rustig stuk strand op om te ontspannen  
in de zon, zoals hier in county Antrim!

Stel je eens voor...
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Ierlands aantrekkingskracht is uniek, met bijzondere 
wandelroutes tot middeleeuwse schoonheid. Hier een paar 
suggesties

Doe eens  
wat anDers

Mythologie, geologie en oude vulkanische 
activiteit komen spectaculair samen 
in de Giant’s Causeway, een UNESCO 
World Heritage Site. Met zijn 40.000 
basaltkolommen en verhalen over strijdende 
reuzen heeft de plek iets uniek magisch. Het 
achtste wereldwonder? Volgens ons wel!

Rock 
star

Het 
vuurtorenpad

Ierland ontsnappen

In veel van de typerende beelden van 
Ierland zien we een vuurtoren op een 
klip boven een woest kolkende zee. 
Bezoek deze vuurtorens, die in een 
aantal van de wildste kustgebieden 
staan, het is dé manier om het woeste 
Ierse landschap te ontdekken. De 
maritieme geschiedenis van het eiland, 
een overnachting, of een wandeling 
over de paden er omheen – de nieuwe 
Lighthouse Trail biedt het allemaal. 
cil.ie 

Giant’s Causeway, county antrim

Fanad Head Lighthouse, county Donegal

Middeleeuwse mijl
Kilkenny Noorderlicht 

Wild 
Atlantic Way

Met zijn oude kasteel, kleine steegjes 
en grootse abdij was Kilkenny altijd al 
een middeleeuwse schoonheid, maar 
nu heeft het een nieuwe reden voor 
een bezoek: de Medieval Mile. Tussen 
Kilkenny Castle en St. Canice’s Cathedral 
toont deze wandelroute het mooiste 
dat Kilkenny te bieden heeft; van Rothe 
House, een 17de eeuws koopmanshuis, 
tot Kyteler’s Inn, een pub uit 1263. Je 
loopt als het ware terug in de tijd! 

De Wild Atlantic Way is de lange epische 
autoroute langs Ierlands ruige, dramatische 
kust. De route loopt langs de westkust  
van county Donegal naar county Cork.  
Dit is de plek om in contact te komen met 
het ruige Ierland.

Er zijn nieuwe wandelroutes langs 
de Ierse noordkust te vinden. De 
internationale Appalachian wandelroute 
loopt van de ontzagwekkende Slieve 
League Cliffs van county Donegal tot 
het aantrekkelijke zeestadje Ballycastle 
in county Antrim. Op het Gobbins 
kustpad kun je de voetstappen van de 
Edwardiaanen volgen. Vastgeklampt 
aan de mooie klippen biedt het pas 
gerestaureerde pad prachtige uitzichten 
in een “oude wereld” sfeer.

Kilkenny Castle, Kilkenny Gobbins Path, county antrim
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Dingle Peninsula, county Kerry
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Vind ons op

Exclusief vertegenwoordiger van
        Reisorganisatie sinds 1963 

telefoon 050-3136000

BBI Travel al meer dan 
50 jaar Ierland specialist!

BBI Travel heeft een ruim aanbod aan reizen 
voor elk budget, zowel per vliegtuig als met 
eigen auto. Wij verzorgen o.a. rondreizen 
met keuze uit verblijf in B&B’s, hotels, inns, 
vakantiewoningen of kastelen, stedentrips 
naar Dublin of Belfast, autohuur, camperhuur 
en actieve vakanties (fietsen, wandelen, 

golfen, sportvissen).

Kijk op onze website 
voor spectaculaire 
aanbiedingen.

www.ierlandreizen.nl

BBI_A_TI_192x127_181013.indd   1 27-10-13   13:03
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Voor meer informatie over de accommodatie, 
bezoek: ierland.nl of ireland.com  

Bay Villas, Sheen Falls Lodge, county Kerry

  Ierland AccommodAties

Ontdek een scala aan uitzonderlijke plekken voor een verblijf in Ierland, van luxe hotels  
tot authentieke B&B’s

VerBLijF eenS  
 ergenS anderS
Op zoek naar een speciale plek voor je 
vakantie in Ierland? De Irish Landmark 
Trust en de National Trust bieden de meest 
intrigerende en unieke accommodatie 
aan op het eiland. Van torenhuizen, 
schoolgebouwen, poortgebouwen tot 
grandioze stedelijke appartementen; 
een verblijf in een van deze historische 
gebouwen voegt stijl toe aan je self-
catering vakantie. 

Neem een vintage camper voor een 
klassieke road-trip met een nieuw tintje 
door Ierland. De perfecte manier om Ierland 
op je eigen tempo te bekijken. Ga waar je 
wilt, wanneer je wilt en in de natuur. Met 
een vintage VW camper als uitvalsbasis zie 
je het eiland op een hele andere manier.  

Kies voor een bed & breakfast en beleef 
de beroemde gastvrijheid van Ierland. 
Met een warme, huiselijke accommodatie 
en heerlijk ontbijt zijn B&B’s ideaal om 

in contact te komen met de plaatselijke 
bevolking. B&B’s variëren van luxueuze 
plekken als Gallán Mór op het Sheep’s 
Head schiereiland in county Cork, tot de 
authentieke boerderijstijl van Arch House 
B&B in county Fermanagh. 

Waarom geen rieten huisje voor de 
ultieme “Ierse” ervaring? Deze mooie 
cottages liggen verspreid over het hele 
eiland en zijn naadloos verweven in het 
landschap. De Bay Villas bij Sheen Falls 
Lodge in county Kerry zijn een moderne 
variant op het traditionele rietdakhuisje 
en Bushmills cottage in county Antrim 
combineert op mooie wijze oud en nieuw. 
Ga terug in de tijd in het charmante  
200-jaar oude An Sean Teach in Cnoc 
Suain in Spiddal, county Galway. 

Glamour en kamperen? Ga voor 
een glamping-vakantie en ervaar 
de schoonheid van de natuur in een 

combinatie van comfort en stijl. Op rustige 
en mooie plekjes is Glamping het “nieuwe 
grote ding” op het eiland, met romantische 
yurts en tipi’s. Probeer Grove Lane in 
Killarney, county Kerry; Rock Farm in 
Slane, county Meath; en kampeer bij Castle 
Ward naast het schilderachtige Strangford 
Lough in county Down.

Met epische locaties op klifranden,  
zijn vuurtorens een adembenemend 
alternatief voor een hotel. Geniet van de 
“Great Escape” van Clare Island Lighthouse 
aan de ingang van Clew Bay, county Mayo; 
zie de prachtige oostkust en slaap met 
spoken op de Wicklow Head Lighthouse; 
of ondervind de geschiedenis, sfeer en het 
uitzicht van de Blackhead Lightkeepers 
Huizen, county Antrim. 
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Clare island Lighthouse, county Mayo

Helen’s Tower, county down, irish Landmark Trust

Ballintoy Harbour, county antrimglamping, rock Farm, county Meath

gallán Mór, county Cork
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VOOR U TE ONTDEKKEN

GEDESTILLEERDE 
GESCHIEDENIS

Kilbeggan® Blended Irish Whiskey 40% Alc./Vol. ©2014 Kilbeggan Distilling Import Company, Deerfield, IL, USA

Ontdek de authentieke Irish Whiskey ervaring in Ierland's oudste distilleerderij
Bezoek www.kilbeggandistillery.com voor de rondleidingsopties en boekingen of neem direct contact op met 

de distilleerderij op nummer +353 57 933 2134

Boek uw Premium Whiskey rondleiding vandaag
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De Giant’s Causeway Cliff Walk, county Antrim (3 km): Deze ongelooflijke 
wandeling loopt langs één van de mooiste stukken kust van Ierland door baaien, 
kliffen, erfgoed en geschiedenis. Je vindt er grandioze uitzichten over de 
omliggende stranden en de Atlantische Oceaan. Howth Cliff Path Loop, county 
Dublin (6 km): Geniet tijdens deze prachtige klifwandeling vlakbij Dublin van  
een schitterend uitzicht over de eilanden Ireland’s Eye en Lambay. Eindig met  

wat “fish and chips” in één van Howth’s geweldige visrestaurants. Keem Bay Cliff Walk, county 
Mayo (7 km): Deze rondwandeling loopt over de prachtige kliffen van Keem Bay op Achill Island 
en door vervallen landgoederen en dorpen. 

Soorten wandelingen
In Ierland zijn wandelingen lineair, 
met start en finish op verschillende 
plekken; of in een lus/rondje, met 
start en finish op dezelfde plek. 
Bewegwijzerde wegen of paden zijn 
langere routes met wegwijzers die 
aangeven waar je heen moet. Een paar 
van de beter bekende “wegen” zijn de 
Causeway Coast Way, de Beara Way, de 
Kerry Way, de Wicklow Way en de Sligo 
Way. De lengte van de wandelingen 
varieert van de 26 km lange Cavan 
Way tot de 1.000 km lange Ulster Way. 

Keem Bay Cliff Walk, county Mayo

Phoenix Park, Dublin

Geniet van Ierlands schitterende uitzichten met een 
ongelooflijke keuze aan wandelpaden en -routes 

Waar gaat het over?
Houdt je van wandelen? Wij ook. Ierland 
is een echt wandelparadijs. De natuur 
heeft in de loop van duizenden jaren van 
ons eiland een wonderland van sublieme 
landschappen gemaakt. Malse groene 
weiden, heideheuvels, steile kliffen: paden, 
rondwandelingen en langere routes, de 
mogelijkheden van Ierland zijn eindeloos. 

Welke wandelroutes zijn beschikbaar?
Nergens is het makkelijker om de weg te 
verlaten en een spectaculair landschap 
te ontdekken dan in Ierland. Om dit 
natuurwonder van landschappen van 
dichtbij te ervaren, is wandelen of hiken 
ideaal. Neem de Burren in county Clare - in 
de verte lijkt het kaal en angstaanjagend. 
Van dichtbij toont het een ongelooflijke 
verscheidenheid aan arctisch-alpiene 
planten en orchideeën. Hier zijn zeven 
wandelpaden, van een matig moeilijk 
natuurpad van 1,5 km tot de moeilijke 
Mullaghmore Loop van 7,5 km rond de top 
van een berg. 

Zuidwest-Ierland staat in National 
Geographic’s Top 10 van wandelingen en 
trektochten. Op het schiereiland Dingle 
nodigen uitgesleten paden wandelaars uit in 
een wereld van pracht en boeiende legendes. 
De Kerry Way is één van de langste 
bewegwijzerde routes van het eiland, met 
ongeveer 214 km aan routes, onderverdeeld 
in negen verschillende stadia. Het slingert 
door de bergen en langs de ruige Atlantische 
kust - onvergetelijk. 

Onder de humeurige Mourne Mountains 
in county Down stel je jezelf op de proef 
met de Mourne Wall Challenge. Het is 
zwaar (35 km), mooi en omvat de hoogste 
berg van Noord-Ierland, Slieve Donart. Een 
hoogtepunt is zeker de Mourne Wall, een 
droge stenen granieten muur, gebouwd 
tussen 1904 en 1922. Een wandeling die je 
niet snel zult vergeten.

  
En de kortere wandelingen?
Het mooie van wandelen in Ierland is dat 
je overal een geschikte route vindt. Veel 
van de grote landgoederen van het eiland 

bieden mooie kortere wandelingen in 
prachtige parklandschappen of weelderig 
groene bossen. County Wicklow, de “tuin 
van Ierland”, is een ideaal wandelgebied, 
met bergen en valleien en dichte 
schilderachtige bossen. Probeer de tochten 
in Glendalough of Lough Tay, of maak een 
wandeling in de prachtige landgoederen 
van Russborough House, Avondale en 
Kilruddery, met hun elegante landhuizen.

Een kanaalwandeling over een rustig 
jaagpad is heerlijk om te genieten van 
rust en natuur, sluiswachtershuisjes en 
dorpjes. De Grand Canal Way volgt de 
gracht vanaf Lucan Bridge, bij Adamstown 
in county Dublin tot aan Shannon Harbour 
in county Offaly - in totaal zo’n 114 km. 
Een lange ruk om in een keer te doen, maar 
je kunt het opdelen en hij is geschikt voor 
wandelaars van elk niveau. Probeer ook 
de gerestaureerde Newry Canal Way in 
county Down. Aangelegd in 1741 beslaat 
hij een route van 29 km tussen Newry  
en Portadown. 

In de steden zijn er rondleidingen te 
voet, wandelroutes of loop je gewoon een 
park in en strek je de benen. Kijk uit naar 
damherten als je in Dublin door Phoenix 
Park kuiert en bewonder de uitzichten over 
Belfast vanaf Cave Hill, of zoek met een 
gids naar de middeleeuwse wonderen  
van Galway.

Wat zijn wandelfestivals?
De wandelfestivals en wandelclubs zijn  
de perfecte gelegenheid om de plaatselijke 
bevolking te ontmoeten en het platteland 
te ontdekken. Over het hele eiland en het 
hele jaar door worden wandelfestivals 
gehouden, de bekendste zijn onder  
andere de originele populaire Ballyhoura 
International Festival en county Limerick, 
het Mourne International Walking 
Festival, county Down, het Glen of Aherlow 
Walking Festival, county Tipperary. 
Gewoonlijk hebben de festivals meerdere 
wandelingen, voor alle leeftijden en 
vaardigheden, dus trek de schoenen aan, 
strek die kuitspieren en maak je klaar voor 
wat serieus vertier of “craic”. 
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Niet 
te 
misseN
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Causeway Coast, county Antrim

Natuurlijke 
landschappen
Sommige van de uitzonderlijk mooie 
en ongerepte landschappen van 
Ierland zijn aangewezen Nationale 
Parken (Ierse republiek) en Gebieden 
van Bijzonder Natuurschoon (Noord-
Ierland). Deze landschappelijke 
supersterren van het eiland omvatten 
Glenveagh in county Donegal, de 
Wicklow Mountains, Killarney 
National Park, de Sperrins, de 
Causeway Coast en de Antrim Glens. 

Ballyhoura, county Limerick

Howth Cliff Path, county Dublin Cave Hill, Belfast

Wicklow Way, county WicklowCloughmore Stone, Mourne Mountains, county Down

PArADijS  
voor WAnDeLAArS
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Ierland ontdek alles over
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Denk aan Dublin en rode bakstenen 
gebouwen komen voor de geest. Hoewel 
opgericht door de Vikingen wordt het beeld 
van de hoofdstad vandaag bepaald door 
Georgiaanse pleinen en herenhuizen. Zij 
flankeerden tijdens de openingsfase van 
de Giro d’Italia van 2014 de eindstreep, 
vormden het decor voor U2’s Sweetest 
Thing video, en blijven mensen over de 
hele wereld boeien. 

Losjes gezegd beschrijft het Georgiaanse 
Dublin de stad tijdens het bewind van vier 
verschillende Georges, koningen van 
Groot-Brittannië en Ierland tussen 
1714-1830. Vroege ontwikkelingen, zoals 
Henrietta Street, brachten elegante 
terrassen, groene pleinen en ambitieuze 
gebouwen als Leinster House en de Hugh 
Lane Gallery. De middeleeuwse stad kreeg 
een make-over, met als gevolg een 
architectonische gouden eeuw. Vandaag 
behoren Merrion Square, St. Stephen’s 
Green en North Great George’s Street tot de 
mooiste voorbeelden van de stad.

Maar het is niet alleen maar statige 
gebouwen en pleinen. De Georgiaanse wijk 
heeft ook een vertierskant. Tijdens de 
markt op Percy Place op vrijdag geniet 
iedereen langs het kanaal van lekkere 
hapjes. Je kunt eten in grootse Georgiaanse 
gebouwen zoals de Restaurant FortyOne  
en Cliff Townhouse, of lunchen in een 
Georgiaanse keuken bij Hatch & Sons. Of ga 
mee met de stroom, huur een Dublin Bike 
en volg het fietspad langs de Grand Canal. 

Bezoek voor meer informatie 
Fitzwilliam Street Lower 29, een museum 
over het leven in het Georgiaanse Dublin. 
Of download één van de gratis 
Georgiaanse iWalk podcasts en ga op 
verkenning uit. Zie het als een beetje reizen 
in de tijd in een drukke moderne tijd.

Buiten de stad
Glendalough: het 6de eeuwse  
St. Kevin klooster is de parel van 
Wicklow Mountains National Park 
dat ook vele wandelroutes biedt. 
National Stud en Japanse tuinen: 
gepensioneerde renpaarden en 
pasgeboren veulens, St. Fiachra’s 
Garden en het Irish Horse Museum 
vormen de perfecte Kildare dagtrip. 
Howth: met een drukke haven, 
klifwandelingen en stranden is dit 
noordelijke schiereiland één van de 
leukste plekjes van de stad. 

Dublins 
verborgen hoekjes
Little Museum of Dublin: de duivel zit 
in de details in dit kleine-maar-perfect-
opgezette museum dat bijzondere 
achtergrondverhalen vertelt waarmee 
de tentoongestelde stukken tot leven 
komen. Iveagh Gardens: generaties 
van Dubliners wijzen trots op het  
best bewaarde geheim van de stad:  
een prachtig Victoriaans park bij 
Clonmel Street. Dublin Science 
Gallery: een schitterende ruimte met 
gekke innovaties. 

Ha’penny Bridge, Dublin

Little Museum of Dublin

Long Room, Trinity College Dublin
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OnTDek HeT 
GeORGiaanse  
DuBLin 

Phoenix Park  
Dit prachtige park is één van de grootste 
stedelijke parken van Europa, en huisvest  
de Dublin Zoo, de residentie van de Ierse 
president en een roedel damherten. 

Trinity College en het Book of Kells  
De Old Library is één van Dublins 
hoofdattracties, terwijl het prachtig 
geïllustreerde manuscript meer dan  
1.000 jaar oud is. 

Guinness Storehouse  
Leer hoe een perfecte pint te tappen en 
bewonder in het thuis van de “Black Stuff”  
het 360 graden-uitzicht over Dublin. 

Temple Bar  
Funky kledingzaken, sieradenmarkten, 
cocktailclubs, galerieën en boekwinkels 
wisselen pubs en souvenirs af in Dublins 
bekendste culturele wijk.

National Gallery of Ireland   
Een verzameling van Italiaanse barok en 
Nederlandse meesters naast beroemde Ierse 
kunstenaars als Jack B. Yeats als één van de 
beste gratis dingen te doen in de stad. 

Dublin: 
vijf top tips    
Ervaar het beste dat de stad  
te bieden heeft… 
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Unieke attracties en een geweldige sfeer - geen 
wonder dat Ierse steden zo populair zijn. Neem 
de tijd en geniet van het beste dat Dublin, 
Belfast, Cork en de acht andere prachtige 
steden van het eiland te bieden hebben. 
Een dynamisch eiland met eerbied voor het 
verleden en enthousiasme voor de toekomst 
overtreft een stedentrip elke verwachting. 
Door Pól Ó Conghaile 

 StedentripS

Ierland Steden

Kinsale, county CorkGuildhall, derry~Londonderry

Op de Galway Markt

“Art on the Green”, St. Stephen’s Green, dublinBlack Cab tours, Belfast
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De renaissance van Belfast. In de 
afgelopen jaren heeft de stad een flinke 
stap vooruit gezet dankzij de opening van 
nieuwe restaurants, winkels en attracties. 
Nu is hét moment voor een bezoek, of je nu 
geïnteresseerd bent in de geschiedenis of 
het hier-en-nu.

Titanic Belfast ligt in het hart van 
de nieuwe stad. De R.M.S. Titanic 
werd meer dan een eeuw geleden 
ontworpen en gebouwd op Queens 
Island en de erfgoed-attractie vertelt het 
noodlottige verhaal ervan met high-tech 
hoogtepunten, waaronder de replica-rit 
door de scheepswerf en een oceaan-
exploratiecentrum.

Maar Titanic Belfast is niet de enige 
recente toevoeging aan de skyline van de 
stad. Denk aan ontwikkelingen als het 
Victoria Square winkelcentrum, de Odyssey 
Arena, of de torenhoge “Spire of Hope” 
die door het dak van St. Anne’s Cathedral 
priemt. Je kunt cocktails drinken in de 
hippe bars of wandelen door de musea. 

Te midden van alle veranderingen 
handhaaft zich de oude stad. Ook de 
oorspronkelijke bezienwaardigheden 
zijn er nog: de Botanic Gardens met het 
Victoriaans Palm House, St. George’s 
Market, het Edwardiaanse City Hall en het 
droogdok van de Titanic. Of kies voor één 
van de verschillende rondleidingen door de 
Titanic locaties, met een Segway scooter of 
met Susie Millar, de achterkleindochter van 
een technicus, die op de Titanic werkte.

Onlangs kwam het “zusje van de 
Titanic,” de S.S. Nomadic, thuis in Hamilton 
Dock. Vandaag kun je er het echte schip 
bezoeken dat de passagiers van de eerste 
en tweede klas van Cherbourg dock naar de 
Titanic bracht. Het geeft een fascinerende 
inkijk in de historie van de Titanic.

Belfast City Hall

Titanic Belfast

Oh Yeah Music Centre, Belfast

Ierland steden

Belfast Castle Estate  
Het landgoed op de lagere hellingen van 
het schilderachtige Cave Hill Country Park, 
heeft een avontuurlijke speeltuin, 
bezoekerscentrum en eco-trails. 

Belfast Bike Scheme  
Een praktische fietsregeling zorgt voor de 
beste manier om deze kleine en compacte 
stad te bezoeken. 

St. George’s Market  
Deze historische overdekte markt, 
gebouwd tussen 1890 en 1896, komt elke 
vrijdag, zaterdag en zondag tot leven. 

Ulster Folk and Transport Museum  
Dit openluchtmuseum vertelt het verhaal 
van het leven in het 20ste eeuwse Ulster, 
met een fraaie collectie van oldtimers, 
bussen en treinen. 

Black Cab Tours  
Eén van de topattracties van Belfast. 
Taxichauffeurs leiden bezoekers  
langs politieke muurschilderingen,  
de “Peace Line” en andere iconische 
bezienswaardigheden van Belfast. 

Belfast:  
vijf top tips 
Het beste van Belfast 

In HeT spOOr 
van TITanIC  
BelfasT
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Buiten de stad
De Giant’s Causeway: mis deze 
unieke basaltrotsformatie en UNESCO 
erfgoed in county Antrim niet. Het 
fascinerende bezoekerscentrum is een 
ideale dagtrip vanuit Belfast waard. 
Mourne Mountains: de iconische 
bergen van county Down inspireerden 
niet alleen Narnia van C.S. Lewis; 
ook wandelaars en avontuurlijke 
sportliefhebbers zijn enthousiast. 
Ards Peninsula: het vingervormige 
schiereiland tussen Strangford Lough 
in county Down en de Ierse Zee. 

Drie muzikale 
hoogtepunten
Oh Yeah Music Centre: dit voormalige 
whiskeypakhuis is omgebouwd tot 
coole zaal, repetitieruimte, café en 
permanente muziektentoonstelling.
Belfast Music Tour: Van Morrison, 
Snow Patrol en Therapy? Gewoon een 
paar van de lokale legenden wier leven 
en muziek worden opgeroepen op deze 
rock ’n’ roll tour. The Limelight: hier 
heeft iedereen van Arctic Monkeys tot 
Manic Street Preachers opgetreden!
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Diner & entertainment
      Bedrijfsevenementen

Privéfeesten
Langstlopende show in Ierland

Bekroonde menu’s
Chef-koks winnaars

van Gold Medal
12.30 uur – 21.45 uur
(7 dagen per week)

T

’
 

(Reserveren
verplicht)

el.: +353 1 2955647
E-Mail: info@jfp.ie

www.jfp.ie
Johnnie Fox s Pub, Glencullen,
Dublin Mountains, Co. Dublin
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Cork staat bekend als de culinaire 
hoofdstad van Ierland, maar het heeft 
ook een creatieve kant. Bezoek de 
galerieën of een zomerfestival, en al 
snel leer je de stad heel anders kennen. 
Cork is een stad dat “alles heeft wat 
een beschaafd mens mocht wensen,” 
schreef ooit de Irish Times. Zoals? 
“Een universiteit, een operahuis, een 
jazzfestival, een filmfestival, een 
uitstekend zomer kunstfestival, een 
muziekschool, een authentieke markt  
in het centrum en de zee voor de deur.”  
Het resultaat is een stad die leeft. 

Cork heeft altijd een sterke band met 
kunst gehad, maar pas de afgelopen 
jaren zijn de galerieën volwassen 
geworden, vooral dankzij het succes van 
de Lewis Glucksman Gallery. Deze in 
natuurlijk licht badende galerie met een 
grote kunstcollectie staat op de campus 
van University College Cork. 

Cork heeft ook een internationale 
reputatie voor zijn festivals vergaard. 
Van Cork Pride en het Cork Film 
Festival tot het wereldwijd befaamde 
Guinness Jazz Festival, er is voor elk 
wat wils. En voor cultuurliefhebbers is 
er in september Culture Night, waarbij 
culturele instellingen hun deuren  
tot laat in de avond openhouden, en  
talloze gratis evenementen organiseren. 
De gezellige sfeer in de stad is dan 
overal voelbaar. 

De creativiteit van de stad is echter 
overal te vinden. Denk aan de pubs 
waar je naar muzieksessies kunt 
luisteren of aan Triskel, Cork’s meest 
dynamische cultuurcentrum dat 
gehuisvest is in een 18e eeuwse kerk. 
Goede ideeën zijn hier een tweede 
natuur.

Shandon Bells 
De Shandon Bells St. Anne’s Church biedt 
een unieke ervaring: Je kunt er de  
18e eeuwse klokken luiden, compleet  
met bladmuziek. 

Cork City Gaol 
Cork City Gaol biedt rondleidingen in deze 
indrukwekkend onderhouden Victoriaanse 
gevangenis, inclusief spoken. De 
donderdagavond rondleidingen op deze 
huiveringwekkende plek zijn extra sfeervol. 

Crawford Art Gallery 
De prachtige collectie van Corks Municipal 
Gallery heeft werk van Mainie Jellett, Paul 
Henry en Harry Clarke. En lekkere koffie! 

Huguenot Quarter 
Overvolle boekhandels, bars, cafés en 
boetieks in deze hechte wijk rond French 
Church Street en Carey’s Lane. 

Sin É  
In deze levendige pub in Coburg Street 
wordt sinds de jaren 70 live muziek 
gespeeld, en onder de stamgasten vind  
je veel musici. 

St. Anne’s Church, Cork

Cork

Farmgate Café, English Market, Cork
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OntdEk 
CrEAtiEF  
COrk

Cork: 
vijf top tips 
Met Corks topbezienwaardigheden 
wil je langer blijven

Ierland steden

Buiten de stad
Cobh: deze historische stad in Cork 
Harbour was de laatste aanloophaven 
van de Titanic. Uitzichten over 
de haven en een fantastisch 
erfgoedcentrum verzekeren een 
grandioos middagje uit. Kinsale: 
een must voor fijnproevers. Dit 
levendige stadje is dé plek voor verse 
zeevruchten, bereid met een vleugje 
echte Cork-stijl. Bantry: deze kustplek 
is de poort naar West Cork – een oude 
vissershaven, bloeiende marktstad  
en erfgoedjuweel.

Drie culinaire  
hoogtepunten
Food Trails Cork: zie – en proef – het 
allerbeste dat culinair Cork te bieden 
heeft tijdens de Fabulous Food Trails 
rondwandeling. De English Market: 
het culinaire middelpunt van Cork 
zet sinds 1788 heerlijk eten op tafel. 
Zelfs koningin Elizabeth II was er te 
gast. Cork Butter Museum: een vaatje 
1.000-jaar oude boter, middeleeuwse 
veediefstallen, de geschiedenis van 
de grootste botermarkt ter wereld: dit 
museum zit vol verrassingen. 
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83 jaar reiservaring   |   Keuze uit meer dan 40 rondreizen
Gegarandeerd vertrek & vaste prijs

VERKEN
“IRISH CLASSIC”
Begeleide rondreis met Engelstalige gids.
Een uitgebreide rondreis langs de 
kust van Ierland.
2 keer per week mogelijkheid tot vertrek,
van maart tot november,
12 of 13 dagen, nu €1269 – €1939.

NIEUW IN 2015!
“GRAND TOUR OF
BRITAIN &  IRELAND”
Begeleide rondreis met Engelstalige gids.
Uitgebreide rondreis in 
Groot-Brittannië en Ierland.
Vertrek op vrijdag om de 2 weken,
van mei tot oktober,
24 dagen, nu €3649 – €4069.

Alle CIE Tours-reisprogramma’s zijn beschermd door het “€400+ Advantage” van het bedrijf, een voordeel 
dat garandeert dat reizigers nooit extra kosten worden aangerekend voor extraatjes die vaak door andere 
reisbureaus wel worden aangerekend als ‘optionele kosten’. 

GENIET
“TASTE OF IRELAND”
Begeleide rondreis met Engelstalige gids.
Een kwaliteitsvolle rondreis!
3 keer per week mogelijkheid tot vertrek,
van januari tot december,
5, 6, of 7 dagen, nu €499 – €889.

KIES
“IRISH ADVENTURE”
Begeleide rondreis met Engelstalige gids.
Een rondreis langs de 
hoogtepunten van Ierland.
2 keer per week mogelijkheid tot vertrek,
van februari tot november,
8 of 9 dagen, nu €749 – €1229.

NIEUW IN 2015!
“IRELAND’S WILD
ATLANTIC WAY”
Begeleide rondreis met Engelstalige gids.
Ontdek de adembenemende 
westkust van Ierland en veel meer.
Vertrek op maandag, april tot oktober,
13 dagen, nu €1639 – €1799.

ONTDEK
“TASTE OF SCOTLAND 
& IRELAND”
Begeleide rondreis met Engelstalige gids.
Met bezienswaardigheden als het Edinburgh 
Castle, de Ring of Kerry en veel meer.
3 keer per week mogelijkheid tot vertrek,
van maart tot november,
10 of 11 dagen, nu €1299 – €1739.

Ga naar cietours.com

* Voorwaarden: Prijzen zijn gebaseerd op een bezetting van 2 personen en vliegtuigkosten zijn niet inbegrepen. Om een korting van €50 euro 
per persoon te krijgen bij een begeleide busreis in 2015 naar Ierland, Schotland, Engeland en Wales, moet u de rondreis boeken en betalen 
met de code 123115IN50E. Geldig voor nieuwe reserveringen voor vertrek in 2015, onderhevig aan beschikbaarheid en voorwaarden kunnen 
te allen tijde veranderen. Niet geldig voor groepsreizen en kan niet gecombineerd worden met andere CIE TOURS-promoties of –kortingen. 
Andere beperkingen kunnen van toepassing zijn. 

BESPAAR €50 PER PERSOON bij iedere begeleide busreis in 2015 in Ierland, Schotland, Engeland & Wales!*

Northern Coast,
Co. Antrim

mm_ti_MB15_NL_layout_editorial_FINAL_TP.indd   19 20/11/2014   20:50

Steden om te verkennen 
Of je nu een korte stedentrip of een langer stedelijk  
uitje plant, de steden van Ierland zijn fascinerende 
bestemmingen

Galway 
In Galway is altijd een festival 
op komst (kunst, film en 
oesters worden allemaal 
in snel tempo gevierd). Dit 
geeft het gevoel van een 
doorgaand straatfeest. Een 
superklein museum, een 
bloeiende eetscene (Galway 
heeft het enige Michelin-ster 
restaurant westelijk van de 
Shannon, Aniar) en Salthill, 
het buitenwijkje aan de kust 
zijn de klap op de vuurpijl.  
Met vlakbij Connemara 
National Park bestaat er geen 
betere plek! 

armaGh
Armagh straalt erfgoed 
uit. Aan de Georgian Mall 
(vroeger een renbaan) vinden 
we elegante huizen en het is 
de enige stad ter wereld met 
twee kathedralen gewijd 
aan dezelfde heilige. Van 
St. Patrick wordt gezegd dat 
hij zijn eerste kerk stichtte 
op de heuvel waar nu de 
Church of Ireland Cathedral 
ligt (Armagh is de kerkelijke 
hoofdstad van Ierland). 
Het county Museum and 
Navan Fort draaien de klok 
nog verder terug met een 
collectie van prehistorische 
kunstvoorwerpen en een 
heidense ceremoniële 
vindplaats. 

Newry
Als je van shoppen houdt zul  
je gek zijn op Newry. Dit is een 
van de beste winkelstad van 
Ierland, met een groot scala 
aan winkels en winkelcentra 
zoals The Quays en Buttercrane. 
Newry kent ook een boeiend 
verleden. In de 19e eeuw 
was Newry een drukke 
handelshaven, vol kooplui, 
markten en lawaaiige kaden. 
In de erfgoedroute van de 
stad vertellen de City Hall, 
Ballymoyer Old Church, de 
kathedraal en het Newry & 
Mourne Museum in Bagenal’s 
Castle hun verhalen alvorens 
je heerlijk ontspant in de vele 
bruisende bars en restaurants. 

lisburN
De hoofdstad van Lagan 
Valley is een baby in termen 
van stadsrechten, die pas 
in 2002 werden toegekend 
als onderdeel van koningin 
Elizabeth II’s Golden Jubilee 
viering. Qua erfgoed gaat 
het echter ver terug, zoals 
je zult zien wanneer je 
alles, van de 18e eeuwse 
straatlandschappen tot  
het Irish Linen Centre en 
Museum ontdekt. Lisburn  
heeft een bloeiende 
kunstscene, een dynamische 
jonge bevolking, en veel 
winkels - van kleine boetieks 
tot grotere winkelcentra als 
Sprucefield Park. 

Derry~ 
loNDoNDerry 
De enige overgebleven 
ommuurde stad van het 
eiland, Derry~Londonderry, 
is ook het thuis van de 
jongste bevolking van 
het eiland. Dankzij deze 
combinatie heeft de stad een 
aantrekkingskracht die je 
terugvindt in de bloeiende 
kunst en muziekscene (met 
o.a. de Undertones, Phil 
Coulter en Nadine Coyle van 
Girls Aloud). Een bezoek aan 
de Peace Bridge en de  
Bogside muurschilderingen 
zijn essentieel, al was het 
maar om te zien hoezeer  
deze plek recentelijk is 
veranderd.

waterforD 
Eén van Ierlands oudste steden, 
Waterford, vierde in 2014 zijn 
1.100ste verjaardag sinds de 
oprichting door de Vikingen. 
Ze lieten een flinke erfenis na, 
dus verken de Viking Triangle, 
een historische wijk met het 
Waterford Treasures Museum, 
Bishop’s Palace en Reginald’s 
Tower. De House of Waterford 
Crystal biedt een blik op 
ongelooflijke kristalproductie 
van de stad met topfestivals  
als het Spraoi straatfeest  
in augustus en Winterval  
in december.

KilKeNNy
Het middeleeuwse karakter 
van deze stad blijft intact, 
met Tudor pensions, oude 
koopmanshuizen en 
eeuwenoude lanen langs 
de middeleeuwse mijl die 
zich uitstrekt van Kilkenny 
Castle tot St. Canice’s 
Cathedral. Een bezoek is 
altijd doordrenkt van energie, 
dankzij een eclectische 
mix van bars, restaurants, 
winkels en festivals. Probeer 
Trail Kilkenny om zijn 
ambachtelijke, voedsel,
wandel- en fietspaden.

limericK 
Uitkijkend over de brede rivier 
de Shannon is Limerick een 
stad vol met verrassingen. 
Georgiaanse grandeur in 
combinatie met zetstukken als 
het People’s Park en King John’s 
Castle. Er is een groeiende 
festivalscene (Limerick was 
National City of Culture in 
2014) en fantastische musea, 
zoals het Hunt Museum en de 
Limerick City Gallery of Art. 
Ook Munster rugby komt uit 
Limerick en een rondleiding 
door Thomond Park is de 
moeite waard.

Ierland steden

Kilkenny city walls, Derry~londonderry

Galway

Newry town hall

King John’s castle, limerick

medieval museum, waterford

st. Patrick’s cathedral, armagh

irish linen centre en lisburn museum
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De Fleadh, ook wel de “Olympische Spelen 
van de Ierse muziek” genoemd is Ierlands 
grootste traditionele muziekfestival. In 
augustus verhuist de Fleadh-koorts naar 
de stad Sligo voor een onstuimige week 
van zang en dans, met overal levendige 
straatoptredens en seisiúns (live muziek 
sessies). De Fleadh is meer dan alleen  
maar een feestje. Wat je hoort is de sound 
van Ierland dat zijn muzikale cultuur 
vereert, en het geëtaleerde talent zal je 
hart sneller doen kloppen. Jong en oud 
brengen aloude tradities zoals lilting (denk 
hierbij aan een Ierse versie van scatten) 
en sean-nós (“oude stijl” zingen) tot leven. 
Weg van de muziek, vind je wandelingen, 
historische rondleidingen, films, 
seminariums en markten. Pak een stoel 
en sluit de dag af met een spetterende 
samenzang in een traditionele pub. Want 
als het er op aan komt, draait het allemaal 
om de muziek.

De spectaculaire kustlijn van county 
Down tussen Belfast en Newry is één 
van Ierlands verborgen juwelen. Dit is de 
Mourne Coastal Route, een verleidelijke 
mix van ontoegankelijke bergen, 
fantastische legenden en oud erfgoed.  
De 148 km lange route voert je door  
twee verschillende Gebieden van 
Bijzonder Natuurschoon: de Mourne 
Mountains en Strangford Lough, en de 
Lecale kust. De route eindigt bij de Ring 
van Gullion, een geologisch gebied met 
een ringdijk en lage heuvels. Volg het  
St. Patrick’s Trail en ontdek het prachtige 
Ards schiereiland, of duik in het hart  
van de Mournes met schilderachtige 
wandelingen die je naar plekken als  
de Silent Valley en de Mourne Wall 
leiden. Voltooi je reis met een maaltijd 
van heerlijke lokale producten als  
de Carlingford Lough mosselen of 
Graham’s ijs.

Fleadh Cheoil  
na hÉireann 2015

Mourne 
Coastal Route

Het “zonnige zuidoosten” is beroemd om zijn stranden, 
Viking-erfgoed en grandioze historische huizen en nu hard 
op weg naam te maken om zijn spannende festivals. Ga 
naar Carlow, voor het Carlow Arts Festival (29 mei-7 juni) 
met theater en muziek tegen de schilderachtige achtergrond 
van de magnifieke Blackstairs Mountains. Het Clonmel 
Junction Festival (3-12 juli) doet Tipperary stad elk jaar 
gonzen met live muziek, dans en cabaret. Begin augustus 
vindt in het middeleeuwse Waterford het Spraoi festival 
plaats met gratis straattheater, muziek en de beroemde 
Spraoi optocht. Bezoek er ook de fascinerende Viking 
Triangle. Ook in augustus start het oudste festival van 
Ierland, het Kilkenny Arts Festival in natuurlijk Kilkenny. 
In oktober is er tot slot het wat elitaire Wexford Festival 
Opera - een hoogtepunt van Ierlands culturele agenda en 
gecentreerd rondom het Wexford Opera House.

Festivalkoorts in het  
zonnige zuidoosten

Lough Erne Resort, county Fermanagh

St. John’s Point Lighthouse, Killough, county Down

Spraoi, Waterford
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De smaak  
van Fermanagh
De prachtige graslanden van Ierlands 
“Lakeland” district zijn de basis van  
de pure aroma’s die deze provincie 
kenmerken. We vinden er dry-aged 
Kettyle rundvlees, grasgevoed Lough 
Erne lamsvlees en Pat O’Doherty’s  
Black Bacon van varkens van hun eigen 
eiland. Hoe klinkt dat? Geniet van de 
lekkere hapjes van de Watermill Lodge 
in Lisnaskea, en Leslie’s Home Bakery in 
Enniskillen. “Verrukkelijk” doet deze 
provincie geen recht!
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EvEnEmEntEn  
in 2015
Ierland zit boordevol verrassingen en in 2015 bruist het  
van de vele activiteiten die er te doen en te zien zijn. Tijd  
dus om je reis te plannen…

Bereid je voor op Iers design. Een 
nieuwe generatie van intrigerende 
ambachtslieden en ontwerpers schudt 
de Ierse scene wakker met een mix 
van traditionele technieken en een 
eigentijdse benadering. Irish Design 
2015 viert Iers design en laat het beste 
op het gebied van design, handwerk, 
mode en architectuur zien. Wat 
mogen we verwachten? Wat dacht 
je van een druk programma van 
tentoonstellingen, lezingen en andere 
design-evenementen? Om het jaar te 
beëindigen met het Dublin Design 
Festival in november. Ook kun je in 
2015 de Économusée beweging aan het 
werk zien en de geschiedenis horen van 
ambachten als pottenbakken, hurl-
maken (de stick van de sporten hurling 
en camogie), en zalmroken. Game of 
Thrones fans zullen geïnteresseerd zijn in 
Steensons Jewellery Économusée in het 
mooie dorpje Glenarm in county Antrim, 
waar een aantal van de sieraden voor 
de populaire HBO-serie werd gemaakt. 
irishdesign2015.ie

Irish  
Design 2015

Ierland 2015

Als je een kaart van Ierland ziet, weet 
je waar zijn reputatie als speeltuin voor 
watersporters vandaan komt. Ierland 
heeft honderden meren en een netwerk 
van rivieren en kanalen, allemaal vrij 
van commercieel verkeer en makkelijk 
navigeerbaar, zelfs voor een beginner.  
Het enige waar je over hoeft na te denken 
is: glijden door het landschap, stoppen 
voor een fietstochtje, een gezellige  
pub-lunch, een tochtje naar een must-see 
als het oude klooster van Clonmacnoise 
in county Offaly, of het Lough Key Forest 
en Activity Park in county Roscommon. 
Er zijn zeven belangrijke inlandse 
waterwegen, maar voor een echt epische 
reis moet je de 400 km lange bevaarbare 
wateren proberen tussen Belleek in 
county Fermanagh en Killaloe, in county 
Clare, waarbij je zowel de Shannon  
rivier als de Fermanagh Lakes Lough  
Erne aandoet.

Ierlands  
waterwegen bevaren

Fleadh Cheoil na hÉireann, Derry~LondonderryShannon rivier

Enignum Shelf Xiii, Joseph Walsh Studio
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Hier, tussen de bruisende kraampjes 
met boerenkaas, rijke gistbroden en 
handgemaakte bonbons, vind je meestal 
een vleugje van de oceaan. Op de Temple 
Bar Food Market van Dublin worden verse 
oesters geserveerd met een glas frisse 
witte wijn, terwijl je op de viskramen 
van de Limerick Milk Market, St. George’s 
Market in Belfast en de English Market  
in Cork, Ierlands uitzonderlijke vis en 
schaal- en schelpdieren in al hun glorie 
kunt bewonderen. 

Wat te eten
Vanwege de overvloed aan zeevruchten 
voor de deur zijn we ook vrij creatief  
als het om het koken en klaarmaken  
ervan gaat. De Noord-Europese delicatesse, 
de zure haring, krijgt in Ierland bij  
Silver Darlings een fantastische 
behandeling. Proberen? Je vindt ze bij 
Mahon Point Farmers’ Market in Cork, 
de Milk Market in Limerick en Dublins 
fantastische levensmiddelenemporium 
Fallon en Byrne. 

Traditioneel  
Iers eten 
Als de vis zo vers is, is simpel vaak 
het beste en dan belanden we op 
het terrein van de bescheiden “fish 
and chips”. Met licht beslag, dikke  
friet en wat zout en azijn, is het de 
perfecte avondmaaltijd. Probeer  
het bij de grote “chippies” als Salt 
and Batter Takeaway in Rathmullan, 
county Donegal; Morton’s in 
Ballycastle, county Antrim; en  
Leo Burdock’s in Dublin. 

Als je een rokerige smaak zoekt heb je 
aan keuze geen gebrek. Op de boerderij bij 
Ballymaloe in county Cork, waar ik woon, 
gebruikt Bill Casey alleen organische  
Ierse zalm om heerlijk gerookte zalm te 
produceren die je kunt kopen bij de Farm 
Shop in Ballymaloe Cookery School. 
Ierland is wereldwijd beroemd geworden 
om zijn traditie van visroken, en in de 
prachtige rokerijen verspreid over het 
eiland kun je het zelf ervaren. Maak in 
county Cork zeker een uitstapje naar de 
traditionele houten Belvelly Rokerij van 
Frank Hederman - een tweede generatie 
roker. Hederman rookt mosselen, zalm, 
makreel, paling en schelvis, om over  
zijn kaas, haver, knoflook en boter maar  
te zwijgen!

Andere rokerijen om aan je culinaire 
route toe te voegen zijn Burren 
Smokehouse in county Clare, Ummera 
Smokehouse en Woodcock Smokery in 
West Cork en de Connemara Smokehouse 
in county Galway. Sinds een paar jaar 
staat zeewier op het menu van >  Mourne Seafood Bar, Belfast

Over onze schat aan 
visgerechten bestaan veel 
liedjes en gedichten, zoals 
het tragische relaas van de 
arme Molly Malone die haar 
kruiwagen door de smalle 
straten van Dublin rolt

Deanes Love Fish, Belfast

English Market, Cork
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Vers Van de zee
Schone wateren, gedreven producenten en levendige 
kustgemeenschappen: het is geen wonder dat Ierland 
wereldwijd beroemd is om zijn sublieme visgerechten. TV-kok, 
auteur en journalist Rachel Allen onthult een zee van grandioze 
gerechten, fantastische pubs en traditionele zalmrokerijen... 

Ierland culinair

Ierland heeft een speciale band met de 
zee. Het eiland is dan ook omringd door 
rijke en ongerepte wateren. Over de 
overdaad aan visproducten zijn talloze 
liederen en gedichten geschreven, zoals 
het tragische relaas van Molly Malone die 
“kokkels en mosselen, levend, levend-oh!” 
roepend, haar kruiwagen door de straten 
van Dublin rolde. Als je van visgerechten 
houdt, ben je op de juiste plek! 

Zeevoedsel voor onderweg  
Wanneer ik over het eiland reis, laat ik 
graag mijn mijn maag de route bepalen. 
Vanwege mijn liefde voor lekker eten  
wijk ik vaak af van het gebaande pad om 
iets te proberen dat in een bepaald  
gebied wordt geproduceerd, geoogst of 
geteeld. Als je dus een reis door Ierland 
plant stel ik voor dat je je door je eetlust 
laat leiden. De plaats om te beginnen?  
Een markt natuurlijk. 

Door de groei van de boerenmarkten 
zijn er nu ook meer ambachtelijke 
producenten van visproducten in Ierland. Carlingford Oyster Festival, county Louth

rachel allen

Gestoomde mosselen, Fishy Fishy Café, Kinsale, county Cork
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Een baken van de gastronomische 
scene waar de vangst altijd vers van de 
lokale Kilkeel Harbour komt. Gelegen  
aan de kust van Bangor, in county Down,  
vind je het bekroonde Boat House 
restaurant, waar de Nederlandse broers 
Joey en Jasper laten zien hoe de beste  
vers gevangen Belfast Lough kreeften 
moeten worden klaargemaakt.

In Dublin mag ik graag eten bij 
Caviston’s in Glasthule, in het zuiden  
van de county. De dagvangst koop je er  
in de aangrenzende viswinkel en 
delicatessenzaak. Tijdens een recent 
bezoek aan Super Miss Sue in het centrum 
van Dublin begreep ik precies waarom  
dit één van de meest besproken culinaire 
nieuwkomers was. Ik smulde van de 
pangebakken makreel met mierikswortel 
en ingelegde zeewier en ze hebben ook  
een heerlijke fish and chips met super-
licht bierbeslag en wellicht de beste friet 
van Ierland! En als je geen tijd hebt om te 
blijven kun je ook afhaalmaaltijden 
bestellen. 

Weer terug aan de kust gaan we de 
Wexford Rosslare Harbour in, waar 
we de Lobster Pot vinden. Verwacht 
superverse visgerechten en een vissoep 
die zijn weerga niet kent. Dat was het: een 
bliksemtoer langs een paar van de beste 
plekken voor visgerechten. 

En vergeet niet dat als je ooit honger 
mocht hebben in Ierland je gewoon je neus 
moet volgen.

Ierlands eetcultuur draait om  
impele, pure smaken en eerlijke, van 
generatie op generatie overgebrachte 
gerechten. Het eiland is beroemd om 
zijn zuivel. Nieuwkomers, zoals de 
gewaardeerde Abernethy Butter 
Company in county Down verheffen 
boter tot iets echt verrukkelijks.  
Door een breed assortiment aan 
onvergetelijke smaken, zijn Ierse 
boerenkazen nu wereldberoemd.  
Kijk uit naar Milleens, Coolea, Cashel 
Blue en St. Tola. De groene weiden die 
zuivel van zulke kwaliteit hebben 
opgeleverd produceren ook rund- en 
lamsvlees van wereldniveau. Kettyle 
beef uit county Fermanagh is een 
echte traktatie, terwijl Connemara 
lamb een Beschermde Geografische 
Aanduiding van de EU heeft. Ook  
aan traditionele gerechten is geen 
gebrek. Proef wat echte Ierse stoofpot 
(met lamsvlees en groenten); geniet 
van een authentieke soda farl (plat 
deegbrood) in je “Ulster Fry” 
gekookte ontbijt; probeer wat vers 
bruin sodabrood met een kom 
vissoep; of ontdek waarom al die ophef 
wordt gemaakt over de Waterford 
blaa (een heerlijke fris wit broodje, 
typisch voor de stad). Heerlijk.

Voorbij 
de oceaan
Ierland is niet alleen beroemd  
om haar zeevruchten. Van 
traditionele smaken tot nieuwe 
ambachtelijke producten, de 
smaken van het eiland inspireren 

Verse coquilles, Tedford’s, Belfast

Frank Hederman, Belvelly Smokehouse, Cobh, county Cork

Tijdens een recent bezoek 
aan Super Miss Sue in het 
centrum van Dublin begreep 
ik precies waarom dit één van 
de meest besproken culinaire 
nieuwkomers was

O’Neill’s The Point Seafood Bar, 
Caherciveen, county Kerry: dineren 
met verse, plaatselijk gerookte 
zalm. Tedford’s, Belfast: de in kerrie 
geroosterde zeeduivel met kokosrijst 
is favoriet. Cronin’s, Crosshaven, 
county Cork: verse vis en een 
uitgelezen rum-selectie. Moran’s 
Oyster Cottage, The Weir, county 
Galway: wilde inheemse mosselen 
in witte wijn. 

Aniar, Galway

Vier pubs en 
visrestaurants
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een paar van de meest innovatieve 
restaurants van het eiland. Dankzij de 
niet-verontreinigde wateren zijn er veel 
variëteiten en ze zijn allemaal eetbaar! 
Probeer die van Sea of Vitality en AlgAran, 
te vinden in reformwinkels en op de 
schappen van de supermarkt - je maakt  
er heerlijke snacks van! 

Een visschotel
Het zal wel geen verrassing zijn als ik zeg 
dat er heel veel magnifieke restaurants 
zijn waar je heerlijke visgerechten kunt 
proeven, zoals bij mij in Ballymaloe 
House. De menu’s worden volledig 
bepaald door wat er op de boerderij groeit 
en wat die dag uit de Ballycotton Bay 
is binnengekomen. Verwacht dus een 
geweldig keuze uit visgerechten: hete 
beboterde kreeft, in de pan gebakken 
coquilles of gekookte garnalen met 
zelfgemaakte mayonaise; pangebakken 
makreel met kruidenboter en hele 
gebakken jonge schol.

Ga hiervandaan westwaards naar het 
populaire visrestaurant Fishy Fishy in 
Kinsale, county Cork. Het ligt in het druk 
stadje aan de zuidkust en is een grandioze 
plek voor een heerlijke lunch.

Ook het westen van Ierland is 
geweldig voor een gastronomisch verblijf. 
McDonagh’s Seafood House in Galway is 
een no-nonsense familiegerund restaurant 
waar oesters, zalm en krab worden 
geserveerd. Er is ook een Fish and Chips 

afhaalbar, voor een lekker meeneemgerecht 
om op te eten in de haven. Op de menu’s 
van de oude pubs van Galway vind je ook 
rijke vissoepen, open broodjes krab en 
ouderwetse fish and chips. 

Probeer in Galway ook een bezoek 
in te lassen aan Jessica Murphy’s Kai 
Restaurant. Haar ceviche van coquilles 
met “tijgermelk” is paradijselijk. Als je de 
stad achter je laat voor de kust beland je 
op de Wild Atlantic Way, die de kust van 
Cork naar Donegal volgt. Kealy’s Seafood 
Bar in de haven van Greencastle, county 
Donegal, is een plaatselijk juweel. Het is 
een ingetogen plek waar eenvoud heerst: 
proef Tricia Kealy’s heerlijke Greencastle 
vissoep en je begrijpt het principe van 
smaak boven alles.

In Belfast schieten me drie uitstekende 
restaurants te binnen. Eén van de beste 
is Ox: serieus innovatief, hele mooie 
presentatie, en ook nog eens absoluut 
heerlijk. Ik droom nu nog van de zeeforel 
met krab, olijven en zeekraal. Mourne 
Seafood Bar, in een mooi gelambriseerd 
Victoriaans huis, is een fascinerend 
“visboer-ontmoet-restaurant”, waar je je 
oesters op vijf verschillende manieren kunt 
proberen. Deanes Love Fish, ook in Belfast, 
is een prachtig restaurant voor alle smaken 
- de salade van ingemaakte krab met 
venkel en citrusvruchten is fenomenaal.

Op weg naar Warrenpoint, county 
Down, vind je Bennetts, aan het 
glinsterende Carlingford Lough.Verse kreeft, Roundstone, county Galway

Verse kreeft en zeebrasem, Lough Erne Resort

Moran’s Oyster Cottage, county Galway

Ierland is wereldwijd 
beroemd geworden om zijn 
traditie van visroken, en je 
kunt het helemaal beleven 
in de prachtige rokerijen 
verspreid langs de kust

Ierland culinair

Festivals met een 
visluchtje 
Vind je festivals gewijd aan 
de coquille, de oester of de 
mossel. Enkele van de bekendste 
evenementen zijn het Galway 
International Seafood and 
Oyster Festival in Galway, en het 
Hillsborough Oyster Festival in 
county Down (beide in september); 
en het Kilmore Quay Seafood 
Festival in county Wexford (juli). 
Leuk, onderhoudend en heerlijk. 
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De officiële residentie van de Koningin en de 
staatssecretaris voor Noord-Ierland is wellicht het 
kleinste koninklijk kasteel - maar soms komen de 
beste dingen in kleine verpakkingen. Dit boeiende 
Georgiaanse herenhuis, nu opgenomen in de 
portefeuille van Historische Koninklijke Paleizen, 
werd gebouwd door Wills Hill, de eerste Markies 
van Downshire in de jaren 1770, in het dorp van 
Hillsborough, county Down. Opengesteld voor 
het publiek (daarvoor kon je het alleen met een 
rondleiding bezoeken), is Hillsborough zeker één 
van de elegantste en interessantste gebouwen van 
Ierland. Hoewel het kasteel nog steeds een “actief” 
gebouw is, waar koninklijke en staatsfuncties 
worden gehouden, kun je de State Drawing 
Room, de Red Dining Room en Candlestick Hall 
bezichtigen. De kaartjes voor de Royal Garden 
Party zijn zeer gewild en dat is geen wonder, 
want het kasteel is omgeven door 96 hectare aan 
landerijen. Als die bomen konden praten zouden 
ze ongetwijfeld fluisteren over de romance tussen 
Edward VIII en Wallis Simpson. Het gerucht gaat 
dat ze tijdens hun verblijf er vaak uit glipten naar 
de pub in het dorp. Een heel goed idee!

Kylemore Abbey
County Galway

HillsborougH CAstle
County Down
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Hillsborough Castle

Victoriaanse ommuurde tuin, Kylemore Abbey

Hillsborough Castle, county Down

Connemara is een plaats van pure romantiek. 
Gelegen aan het uiterste randje van Europa 
heeft dit wilde, ruige land een paar van de meest 
dramatische landschappen van Ierland. Je wordt 
gemakkelijk verliefd op het landschap hier en 
dat is precies wat Mitchell en Margaret Henry 
overkwam. Rondom 1860 was het echtpaar op 
huwelijksreis in de toenmalige Kylemore Lodge 
waar ze zo gefascineerd raakten door de pracht 
van het gebied dat ze besloten er te blijven. Om 
praktische redenen moesten ze terug naar hun 
geboortestad Manchester, maar na een erfenis 
van zijn vader, besloot Mitchell om in Connemara 
een sprookjeskasteel voor zijn geliefde vrouw te 
bouwen. Het daaropvolgende decennium leefde 
het echtpaar en hun kinderen gelukkig in Kylemore 
en werkte Mitchell aan de glorieuze Victoriaanse 
ommuurde tuin. Helaas overleed Margaret 
plotseling in 1874 op vakantie in Egypte en liet 
haar man en hun negen kinderen kapot achter. 
Radeloos maar vastberaden reageerde Mitchell 
door voor zijn vrouw een van de elegantste laatste 
rustplaatsen die geld kan kopen te bouwen. 
Gesteund door steile heuvels, getuigt de prachtige 
gotische kerk in Kylemore tot op heden van 
Mitchell’s blijvende liefde.
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Of je nu grillige verhalen zoekt, van fantastische kastelen droomt of 
gewoon romantische plekjes wilt bezoeken, Ierland heeft voor iedereen 
wat wils, schrijft Barbara Collins

 SprookjeSachtige 
LocatieS
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Kastelen en huizen 
 Onvergetelijke ervaringe
Ierlands herenhuizen, kastelen en tuinen 
transpireren vaak een echt gevoel van 
“levende geschiedenis” en bieden ze 
iets extra-speciaals, van zomerfestivals 
tot boogschieten. Dit zijn niet zomaar 
plaatsen om te bewonderen, je moet 
ervan genieten en ze beleven. 

Birr Castle
County Offaly
Vintage shows, kunstfestivals en 
openluchttheater: Birr Castle zelf 
is niet toegankelijk voor het 
publiek, maar elke zomer worden 
bezoekers verwelkomd op het 
domein voor een vol programma 
van evenementen. Augustus is 
de maand om te gaan! 

Dromoland Castle
County Clare
Leer de oude kunst der valkerij 
op één van de mooiste kasteel-
landgoederen van het eiland. Het 
geeft een echte kick als één van 
deze prachtige vogels op je 
handschoen landt, en er zijn 
weinig betere omgevingen dan 
deze om het te doen. 

Glenarm Castle
County Antrim
Dit 17e-eeuwse kasteel is het 
ouderlijke huis van Burggraaf 
en Burggravin Dunluce en 
hun familie. De ommuurde 
tuin is één van de oudste van 
het eiland en beroemd om 
zijn bijzondere bloemen en 
specimen-planten.

Castle Ward
County Down
De hitserie van HBO Game of 
Thrones is deels opgenomen in 
Noord-Ierland. Bij Castle Ward 
op Strangford Lough waan je 
je een echte Westerosi als je 
de boog oppakt voor wat 
boogschietoefeningen in één 
van filmlocaties van de show. 

Dunguaire Castle
County Galway
Ontmoet de aristocraat die in 
je zit en doe mee aan een 
middeleeuws banket in 
Dunguaire Castle in Kinvara. 
Zit samen met de andere gasten 
aan lange eiken tafels voor een 
traditionele feestmaaltijd in een 
echt 16e-eeuws kasteel. 

Westport House
County Mayo
Het land rond Westport 
House is heel bijzonder en een 
perfecte bestemming voor het 
hele gezin. Weelderige tuinen, 
en een piratenavonturenpark – 
of vaar over het meer in je 
eigen zwaanboot!

Het water bij Powerscourt lijkt romantiek 
te bevatten. Dit elegante county Wicklow 
landgoed in de schaduw van de Sugarloaf 
Mountain is indrukwekkend mooi - of je 
nu staart naar de waterlelies op de vijver, 
een wandeling maakt door de Japanse 
tuinen of kuiert door de beukenlaan. Tegen 
zo’n achtergrond is het geen verrassing 
dat Powerscourt een favoriete plek is voor 
bruidsparen. Maar ook als je niet gaat 
trouwen is het een prachtige beboste 
vluchtmogelijkheid vlakbij Dublin. Het 
landgoed zelf dateert uit de veertiende eeuw, 
maar het huidige Palladiaanse huis werd 
in 1741 voltooid. Volgens een historicus uit 
die tijd bezat het door de 1ste Burggraaf 
Powerscourt gebouwde onderkomen “de 
indrukwekkende waardigheid van een 
grote Italiaanse Renaissance villa”. Met hun 
trapsgewijze groene terrassen, prachtige 
beelden en verzorgde gazons eindigden de 
tuinen op de derde plaats in de Wereldtuinen 
top 10 van National Geographic. Weinig 
plaatsen zijn beter geschikt om te 
ontspannen na een romantische wandeling 
dan het terras met uitzicht op de fontein, 
onder het genot van een afternoon tea. Als 
je verder wilt zwerven dan ligt Powerscourt 
Waterfall, Ierlands hoogste waterval, op 
ongeveer 5 km afstand. De perfecte plek voor 
een zomerse picknick? Volgens ons wel!

POWERSCOURT 
HOUSE AND GARDENS
County Wicklow

Je grootse Palladiaanse landhuis 
noemen naar de vrouw die je liefhebt 
- dat is pas romantisch. Aan de voet 
van Cuilcagh Mountain staat Florence 
Court, ooit het huis van de graven van 
Enniskillen. De Florence in kwestie was 
de vrouw van John Cole, de man die 
deze grote woning rond 1718 bouwde. 
Florence was een aristocrate uit Devon, 
Engeland, die erg hechtte aan de fijnere 
dingen van het leven, en dankzij haar 
liefhebbende man voldeed het huis 
ruimschoots aan haar verwachtingen. 
Beroemd om het prachtige interieur, 
het fijne Ierse meubilair en het rococo 
stucwerk, is Florence Court ook bekend 
om de ligging midden in een overvloed 
aan bossen. Ook de indrukwekkende 
Florence Court taxusboom, naar verluid 
de voorouder van veel van de moderne 
Ierse taxussen, trekt veel bezoekers. 
Het is een waar genoegen om over 
het uitgestrekte terrein met de mooie 
ommuurde tuin en het ijs- en zomerhuis 
te kuieren. Ver van alle drukte van 
het moderne leven, kun je je John en 
Florence bijna voorstellen tijdens een 
wandeling door wat zij omschreven als 
hun “majestueuze wildernis”.

FLORENCE COURT
County Fermanagh
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Glenveagh is, met zijn gekanteelde torens 
en massieve tinnen, de belichaming van 
een sprookjeskasteel. De bouwer, John 
George Adair, wilde een structuur die zou 
opvallen in het magnifieke landschap 
eromheen. Zijn ambities waren groots en 
hij hoopte dat het gebouw de schoonheid 
van het kasteel van koningin Victoria in 
Balmoral in Schotland zou overtreffen. 
Heeft hij zijn droom verwezenlijkt? Je 
zou zelfs kunnen zeggen dat hij zichzelf 
overtrof. Hier, middenin een paar van 
de meest dramatische landschappen 
van het eiland, staat een majestueus 
bolwerk met wallen, torentjes en ronde 
torens. Het is zo indrukwekkend dat het 
de bijnaam “Donegal’s Camelot” kreeg. 
In een kleurrijke omgeving zitten de 
meren, valleien en bossen vol met wild, 
waaronder edelherten en steenarenden 
en beslaat het kasteel 16.000 hectare 
aan nationaal park. Glenveagh was een 
tijdlang eigendom van de Amerikaanse 
socialite en filantroop Henry McIlhenny. 
Sterren als Marilyn Monroe, Clark Gable, 
Charlie Chaplin en Greta Garbo vluchtten 
naar deze uitzonderlijke uithoek van de 
wereld om te genieten van wervelende 
feestelijke diners, picknicks en afternoon 
teas. Ook deze dagen heeft het kasteel nog 
een glorieus filmische uitstraling.

GLENVEAGH 
CASTLE
County Donegal

Blarney, één van de beroemdste kastelen van Ierland, werd bijna 600 jaar geleden 
gebouwd door de grote hoofdman, chieftain Cormac “The Strong” MacCarthy, en 
hoewel veel van de structuur is vervallen, kunnen de kerker en de kantelen nog worden 
verkend. Blarney spreekt tot de verbeelding en slaagt erin om de geest van de tijd te 
vangen. Staande in de dakloze huiskamer komen beelden van middeleeuwse edelen en 
dienaren vanzelf voor de geest. Veel bruidsparen komen er kussen; niet de lippen van hun 
geliefde, maar een historische steen... Van de steen der welsprekendheid, of de Blarney 
Stone, wordt gezegd dat hij geeft wat de Ieren “de gave van de mond” noemen - ofwel 
te “kunnen praten als Brugman”. Je moet ondersteboven hangen om de steen te kunnen 
kussen, maar dat hoort er allemaal bij. Als je eenmaal een nieuwe vloeiendheid van spraak 
hebt verkregen kun je het ongelooflijke land gaan verkennen. Te midden van de enorme 
aangelegde tuinen vind je Rock Close - een verzameling van rotsformaties die om Keltische 
druïderuïnes lijken te zijn gerangschikt. De Fern Garden nodigt met zijn mini-watervallen 
uit voor een wandeling, terwijl de eigenaren je aanmoedigen om te picknicken en een 
paar gestolen uren in het bos door te brengen.

BLARNEY CASTLE
County Cork
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kom je langs kleine dorpjes, uitgestrekte 
stranden en langs torenhoge kliffen. 
Van schilderachtige decors als de Cliffs 
of Moher in county Clare tot verborgen 
parels als Valentia Island in county Kerry, 
volgt de route elke draai en bocht van de 
westkust. Het is ruig en opwindend. 

Maar het is niet alleen maar een 
spectaculair landschap. Bij Aniar in 
Galway at ik de lekkerste gerechten en 
bij Castletownbere, county Cork kocht ik 
de verste vis zo van de boot. Ik ontmoette 
big-wave surfers, traditionele musici, 
en vissers. Ik bezocht Foynes in county 
Limerick, waar de allereerste Irish coffee 
werd gemaakt en verwonderde me over 
het Gallarus Oratorium mysterie op het 
Dingle schiereiland. 

Dit is een route om in een paar weken, 
helemaal, of per dag, stukje bij beetje, te 
rijden. In county Clare, ruilde ik de 
vierwieler in voor een tweewieler voor 
een tocht over Loop Head schiereiland. Ik 

parkeerde voor klifwandelingen langs de 
Slieve Leagues in county Donegal - de 
hoogste toegankelijk kliffen van Europa 
- en nam de ferry naar de Aran-eilanden 
in county Galway.

Iedere keer dat ik terug liep naar de 
auto, dacht ik aan mijn vervolg avontuur, 
met 159 Discovery Points en honderden 
andere spontane haltes altijd om de 
hoek. Ik veegde het zout van de voorruit 
en reed verder. Met achter elke bocht een 
nieuw avontuur.

Bezoeken 
Skellig Michael in county Kerry 
heeft een vroeg-christelijk klooster 
en is een UNESCO werelderfgoed. 
Fietsers zullen genieten van de 
Great Western Greenway, een 
42 km off-road fietspad van 
Westport naar Achill Island in 
county Mayo. En vergeet Ierlands 
enige kabelbaan niet, die 
Dursey Island verbindt met het 
schiereiland Beara in county Cork.

Eten
Bij Vasco restaurant in Fanore, 
county Clare smul je van zeer 
verse vis en ingrediënten uit de 
natuur. Packie’s in Kenmare is één 
van Ierlands befaamde bistro’s, 
en bij Eithna’s by the Sea in 
Mullaghmore, county Sligo leer je 
de echte betekenis van “zee tot 
vork”. Op deze reis hoef je geen 
honger te lijden! 

Slapen
De accommodatie langs de Wild 
Atlantic Way varieert van bijzonder, 
zoals de Clare Island vuurtoren in 
county Mayo, tot vijf-sterren hotels 
als Park Hotel Kenmare aan county 
Kerry, of elegante historische 
pensions zoals de Quay House in 
het levendige stadje Clifden, 
county Galway.

Onderweg

Blasket Islands, county Kerry

Classiebawn Castle, county Sligo

Park Hotel Kenmare, county Kerry
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Mijn auto is bedekt met een zilte 
spray. Ik glimlach. Een uur geleden 
parkeerde ik in de buurt van Mizen 
Head Signal Station, een aan het puntje 
van Ierlands meest zuidwestelijke 
schiereiland vastgeklampte vuurtoren en 
erfgoedattractie. Vervolgens stak ik een 
brug over boven een door de branding 
gebeukte kloof bezaaid met zeehonden 
om te worden geranseld door de wind. 
Ik zoog mijn longen vol verse lucht, en 
keerde terug naar de natte auto. De Wild 
Atlantic Way heeft de naam niet om zijn 
zachte karakter.

Met 2.500 km is het de langst 
gemarkeerde kustroute ter wereld. 
Vanaf Kinsale in county Cork tot aan het 
Inishowen schiereiland in county Donegal 

DE MOOISTE 
AUTOROUTES
Van charmante kustdorpen tot spectaculaire 
wonderen van de natuur, achter iedere bocht in 
Ierland wacht een nieuwe verrassing 

 ierland autoroutes

DE WIlD  
ATlAnTIc WAy
Pól Ó Conghaile

clogher Head, county Kerry
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Hill of Slane, county Meath

Newgrange, county Meath Tankardstown House, county Meath

gehoord. De weg van Dublin naar Slane 
zou één van de rechtste wegen van 
Ierland zijn want Koning George IV wilde 
zijn minnares, Elizabeth, Markiezin 
Conyngham van Slane Castle zonder 
vertragingen door lastige bochten 
kunnen bezoeken. 

Ik eindig mijn dag zoals ik die begon - 
starend naar de zon. De zon gaat nu onder 
en vanuit mijn positie op de top van de 
Hill of Tara kijk ik kilometers ver om me 
heen. Een mooier panorama bestaat niet.

Het licht kruipt langzaam over de vloer 
van de stenen doorgang. Ik ben in 
Newgrange, een ganggraf ouder dan de 
piramides, en een UNESCO werelderfgoed. 
Ik vang een glimp op van wat hier 
gebeurt tijdens de winterzonnewende, 
wanneer de opkomende zon de grafkamer 
verlicht. Het is griezelig en buitengewoon, 
en je hebt het gevoel de geschiedenis te 
kunnen aanraken. 

Maar dit is de Boyne Valley, en hier kun 
je de geschiedenis dus echt aanraken. Met 
zijn 225 km is het een vrij korte tour (mooi 
om te fietsen) maar, met 29 historische 
bezienswaardigheden, rijk aan erfgoed. Je 
kijkt om je heen en je ziet de erfenis van 
elke hoofdrolspeler in de geschiedenis van 
Ierland, van oude heidenen tot High Kings, 
vroeg-christelijke monniken tot Vikingen, 
Noormannen tot Anglo-Ierse aristocraten.

Tot dusver ben ik langs verbijsterde 
schapen geklommen naar de top van de 
Hill of Ward bij Athboy, plaats van een fort 
uit de ijzertijd, waar het wilde, heidense 
feest van Samhain of Halloween werd 
gevierd. Ook nu nog komen op Tlachtga (de 
Ierse naam van de heuvel) heidense 
stammen samen om het Keltische nieuwe 
jaar te vieren. Een heel spektakel volgens 
de plaatselijke bevolking.

Ik heb de massieve stenen kruisen bij 
Monasterboice, Mellifont Abbey en Kells 
aangeraakt en vroeg me af hoe de 
monniken van deze vroeg-christelijke 
nederzettingen er in slaagden om met hun 
hele hebben en houden de ronde torens te 
beklimmen, want de deuropeningen 
staan op zo’n 3,5m van de grond. Een 
plunderende Viking in de achtervolging 
geeft vast wat extra veerkracht.

Ik heb door herenhuizen gedwaald en 
er de schandalige geschiedenissen over 

DE BOYNE
VALLEY
Emer Taaffe

DE IERLAND INFORMATIEBROCHURE 33

Bezoeken
Trim Castle, een 12e-eeuws 
Anglo-Normaans bolwerk en 
ster van Mel Gibsons Braveheart; 
de Battle of the Boyne 
bezoekerscentrum, waar de 
Nederlandse Willem van Oranje zijn 
impact op de Ierse geschiedenis 
maakte; en Loughcrew in Oldcastle, 
een megalithische begraafplaats 
met ongeveer 30 graven.

Eten
In Tankardstown House bij Navan 
vind je alles, van afternoon tea tot 
een zeven-gangen menu. The 
Forge in Carnaross serveert de 
beste plaatselijke producten in een 
omgebouwde 18e-eeuwse smidse; 
en in George’s Patisserie in Slane 
vind je gebak en taarten die je ooit 
zult proeven. 

Slapen
Geniet van eigenzinnige luxe in 
Bellinter House, een grandioos 
hotel aan de oever van de Boyne 
rivier. Het elegante Rosnaree 
House met uitzicht op Newgrange 
is een rustgevende plek om te 
verblijven, of ga voor gezellige 
knusheid naar Clonleason Gate 
Lodge, een mooi Georgiaans huisje 
genesteld in het weelderige 
landschap in de buurt van Kells.

Onderweg
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Het is officieel: de Causeway Coastal 
Route behoort tot de een van de mooiste 
routes ter wereld. Ik stuitte op continu 
veranderende decors van eindeloze 
stranden, fotogenieke havens en lieflijke 
dorpjes. Ik beklom duizelingwekkende 
wegen, zag uitzichten die me eraan deden 
herinneren waarom ik zo van Ierland houd, 
en at verse vis uit de diepblauwe Ierse zee.

In Belfast begint de 193 km lange 
Causeway Coastal Route bedaard genoeg 
met de autoweg langs de brede noordelijke 
oever van Belfast Lough. Voordat de weg 
door de drukke haven van Larne voert, 
doemt echter al snel de massieve vorm van 
Carrickfergus Castle op. Voorbij dit punt 
versmalt de weg bij de Jura-kustlijn, vol met 
fossielen en geflankeerd door steile kliffen. 
De Causeway Coastal Route is ongetwijfeld 
een enorme technische prestatie, en 
langs de weg vind je een plaquette ter 
nagedachtenis aan de ingenieurs die het in 
de jaren 1830 bouwden. 

De route kent veel grote 
bezienswaardigheden, maar evenzoveel 
kleine verborgen parels. Tussen Waterfoot 
en Red Bay Pier vinden we door de zee 
uitgevreten grotten, waarvan er één 
ooit een school was. Een mijl of wat 
buiten het dorp Cushendall, kies ik voor 
de minder drukke pittoreske route naar 
Ballycastle; een smalle landweg door het 
schilderachtige dorp Cushendun, langs het 
rotsachtige Torr Head, Murlough Bay en de 
schitterende Fair Head.

Precair tegen de steile hellingen geklampt 
is dit deel van de route een grandioze 
rijvaardigheidstest en de geweldige 
uitzichten over het kolkende water van de 
North Channel en verderop de paarse gloed 
van Schotland zijn onvergetelijk.

Na een nacht in Bushmills Inn, dicht bij 

IERLAND AUTOROUTES

DE CAUSEWAY
COASTAL ROUTE
Alan Morrow

de Old Bushmills Distillery, vertrek ik voor de 
Giant’s Causeway en mijn eerste bezoek aan 
het Causeway Visitor Centre. Ik ben onder de 
indruk: het is een passend eerbetoon aan dit 
geweldige natuurlijke fenomeen.

Op het laatste deel van de reis naar 
Derry~Londonderry wordt de weg breder. 
Ik word getrakteerd op uitzichten over 
Mussenden Temple, op de rand van een 
klif, 37 m boven Downhill Strand. En als de 
Maiden city - Derry~Londonderry - in zicht 
komt, eindigt mijn epische tocht.

Causeway Coastal Route

Giant’s Causeway, county Antrim Lost and Found, county Londonderry
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Bezoeken 
Geniet van prachtig uitzichten 
vanaf de kliffen boven Kinbane 
Castle en let op; het pad omlaag is 
steil en smal. St. Gobban’s Church, 
naar verluidt de kleinste kerk 
van Ierland, ligt in het dorp 
Portbraddan. Ballintoy Harbour, 
waar Game of Thrones van 
HBO is gefilmd, is een must 
voor de fans.

Eten  
Voor heerlijk eten ga je naar  
Harry’s in Cushendall in het hart 
van de negen Glens of Antrim. 
Proef Ierse ingrediënten met een 
continentaal tintje bij de French 
Rooms in Bushmills. De Ramore 
Wine Bar in Portrush is een 
geweldige ontdekking, of probeer 
Lost and Found in Coleraine voor 
heerlijke koffie. 

Slapen
Geniet van de luxe van een echt 
Iers kasteel met inwonend spook 
in Ballygally Castle. Of boek 
de Fullerton Arms, een 
familiegerund pension, bar en 
restaurant in Ballintoy, vlakbij 
de Carrick-a-Rede touwbrug. 
Voor een prachtig uitzicht is het 
Bayview Hotel in Portballintrae 
een goede keuze.

Onderweg
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 EEn passiE  
voor muziEk

weerspiegelt dit levensritme. Zoals Hayes 
het verwoordt: “We doen het rustig aan 
hier, net als onze muziek.”

Neem een kijkje in legendarische 
muziekpubs als Shortts en Pepper’s in 
Feakle (Hayes’ geboortestad) of Minogue’s 
in Tulla, en ontdek een kant van Ierland 
die echt speciaal voelt. De band met de 
muziek is hier diep en geeft de landelijke 
gemeenschap een samenhorigheid met een 
sfeer die deze pubs legendarisch maakt. 

Ook de overvloed aan festivals in 
Clare getuigt van de sociale en culturele 
betekenis van de muziek in deze county. 
Eén van de hoogtepunten valt in augustus 
met het Feakle International Traditional 
Music Festival. Hayes komt dan meestal 
thuis met een groep van grandioze spelers. 
Zijn masterclasses worden overal in de 
counties bejubeld, maar techniek is nooit 

de belangrijkste focus voor Hayes geweest. 
Zijn doel is het creëren van “goede sounds” 
met serene en mooi vloeiende melodieën. 

“Ik heb geleerd dat het uiten van een 
gevoel met muziek een wenselijkere weg 
was dan de hele tijd wild of gek spelen,” 
zegt hij.

Deze emotionele band met de muziek 
geeft het zijn intense karakter. Of het 
nu de poëtische kwaliteit van county 
Clare’s melodieuze stijl, het vertrouwde 
springerige en complexe vioolspel van 
Sligo - in augustus 2015 gaststad van 

de All Ireland Fleadh Cheoil - of de snelle 
ritmes van county Donegal zijn, niets gaat 
er boven een live uitvoering; en door het 
ontbreken van strikte regels, klinkt het 
des te spontaner. Van Matt Malloy’s in 
Westport, county Mayo, McGrory’s en Teac 
Jack in Donegal, tot Cleary’s en Ciaran’s 
Bar in county Clare: ze bieden allemaal 
gemeenschapszin, warme gastvrijheid  
en sfeer. 

Voorbij de viool, de bodhrán, de 
jigs en de reels onthult sean-nós een 
bedachtzamere kant van de Ierse 
traditionele muziek. Deze beklijvende 
stijl van zingen in de Ierse taal zonder 
begeleiding, ontwikkelde zich in de 
Gaeltacht regio’s om de verhalen van het 
dagelijks leven te vertellen. Volgens auteur 
Tomás Ó Maoldomhnaigh, “Begeleidden 
de liedjes het werk binnen en buiten en >  

U2, Sinéad O’Connor, Van Morrison, Enya ... 
Ierland heeft een reputatie voor hedendaagse 
muziek. Met exponenten als Snow Patrol en 
Imelda May die wereldwijd furore maken lijkt 
de trend voort te zetten. Maar als er één Ierse 
naam op de lippen van internationale 
platenmaatschappijen, muziekpromotors, 
boekers en festivals ligt, is het wel die van 
county Wicklow musicus, Andrew Hozier-
Byrne. Beter bekend als Hozier, lijkt de 
soulvolle singer-songwriter klaar om de wereld 
stormenderhand te veroveren. Let in 2015 goed 
op voor een andere Ierse muziek-act: het 
onlangs verschenen debuutalbum In Flight, van 
Daithí uit Galway een fusie van pulserende 
dance-muziek met traditionele Ierse muziek. 

Hedendaagse 
geluiden

set dancing, county Limerick

snow patrol, Ward park, county Down

“Ik heb geleerd dat het uiten 
van een gevoel met muziek 
een wenselijkere weg was 
dan de hele tijd wild of gek 
spelen,” zegt hij
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S Je hoeft geen kenner van Ierse traditionele 
muziek te zijn om te horen hoe uniek de 
sound van Martin Hayes is. Als hij begint 
te spelen is het effect op het publiek 
tastbaar - zo sterk is de kracht van zijn stijl 
en techniek. 

Deze trad-muziek virtuoos was zes keer 
de All Ireland Fiddle Champion (voor hij  
19 werd), heeft talrijke albums opgenomen 
en is lid van de befaamde hedendaagse 
Ierse trad-muziekgroep, The Gloaming. Als 
vioolspeler is Hayes een meester in zijn vak. 

Hij groeide op in county Clare, dat 
synoniem is met traditionele muziek. 
De trad-musici van Lisdoonvarna zijn nu 
rocksterren, Kilfenora staat bekend om zijn 
céilí groep (die simpelweg Kilfenora Céilí 
Band heet), en de omgeving van Kinvara 
heeft meer musici per vierkante meter dan 
waar ook op het eiland. Je moet van goeden 

huize komen wil je opvallen tegen zo’n 
drukke achtergrond, maar volgens Hayes is 
muziek hier gewoon een manier van leven.

“Een musicus zijn was niet iets 
bijzonders,” zegt Hayes. “Het was eigenlijk 
iets heel normaals. Mijn belangstelling is 
het gevolg van nabijheid en blootstelling.” 
Dat is misschien wel zo als je opgroeit 
in het oosten van Clare als zoon van een 
beroemde musicus (Hayes’ vader was 
een lid van de Tulla Céilí Band), maar 
dat vermindert niets aan de bijzondere 
ervaring die een bezoek aan deze woest 
mooie streek is, waar zelfs de wind muziek 
schijnt te maken. 

Elk pittoresk stadje, elke kleine pub 
echoot de ontspannen, lyrische flarden 
van de typische oost-Clare-brand van 
traditionele muziek. Dit is geen plek 
voor mensen met haast en de muziek 

 EEn passiE  
voor muziEk
Martin Hayes heeft van vioolspelen een echte kunstvorm 
gemaakt. Tony Clayton-Lea ontmoet de county Clare 
maestro die zijn vorm van inventieve traditionele Ierse 
muziek op het wereldpodium bracht

martin Hayes

Traditionele ierse muziek, Galway
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 Eerste Klas!

Blarney Castle
and Gardens

Klippen van Moher 

TOURS VAN EEN TOT NEGEN DAGEN,
VERTREK VANUIT DUBLIN

Zonder auto – Zonder zorgen!
Ook beschikbaar vanaf LONDEN

Klippen van Moher & Bunratty

Waterford & Kilkenny

Cork & Blarney Castle

De Giant’s Causeway

De Ring of Kerry

Connemara & Galway Bay

De Wicklow Mountains

De Aran Islands
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Ierland muziek Belfast Ulster-Scots Festival

Met een geschiedenis die 400 jaar 
teruggaat, blijft de Ulster-Schotse muziek 
bloeien. Beïnvloed door een folk-repertoire 
dat zich ontwikkelde tot het einde van  
de 18e eeuw, werden jigs (Iers), reels 
(Schotland), en horlepiepen (Engeland) 
gecombineerd met een traditioneel 
dansrepertoire verbonden aan 
marsmuziek van militaire bands.

Vele decennia later kunnen die 
melodieën nog steeds in heel Noord-
Ierland worden beluisterd met de 
bruisende klanken van doedelzakken, 
violen, fluiten, accordeons en de 
imposante Lambeg trom. Valerie Quinn  
is muzikaal leider van de Ulster-Scots 
eXperience, een band die muziek uit  
de Ulster-Schotse traditie speelt. De  
band maakt deel uit van een bredere 
heropleving van de Ulster-Schotse  
cultuur die startte in de jaren 1990,  
maar voor Valerie is deze muziek niets 
nieuws. Ze kent de Ulster-Schotse muziek 
dan ook sinds ze een peuter was en 

ondergedompeld werd in de traditionele 
Schotse en ceilidh muziek die haar 
moeder thuis speelde. “Mijn vaders 
familie was erg muzikaal,” verklaart  
ze, “en mijn ouders waren erop gebrand  
dat ik een professionele opleiding kreeg, 
dus vanaf mijn vijfde jaar kreeg ik 
klassieke pianoles; op mijn 15de kreeg  
ik een accordeon.”

In haar tienerjaren begon Valerie de 
verschillen op te merken tussen de Schotse 
en Ierse traditionele muziek. “De laatste  
is vrij glad,” legt ze uit, “terwijl de eerste 
iets heeft wat ik een knip of een trap zou 
noemen, waar ik persoonlijk de voorkeur 
aan geef. Wat ik echter ontdekte, was dat 
er heel veel vergelijkbare deuntjes 
bestonden, zonder duidelijk onderscheid 
tussen wat Iers en wat Schots was.”

Migratie tussen de landen zou hiervoor 
natuurlijk een reden kunnen zijn. “En  
dan heb je de muziek die uit Amerika 
terugkeert naar Ierland. Met die muziek 
die heen en weer reist, en met Ierland en 
Schotland die geografisch zo dicht bij 
elkaar liggen, zijn de lijnen vervaagd over 
wat Iers en wat Schots is. In mijn gevoel  
is de Ulster-Schotse volksmuziek niet echt 
een apart genre.”

Volgens Valerie hangt de unieke  
sfeer van de muziek niet zozeer af van  
het repertoire als wel van hoe het wordt 
gespeeld en verwoord in een muzikale 
context. “Ierse muziek wordt gespeeld  
met heel weinig accenten, terwijl 
Ulster-Schotse en Schotse muziek er  
meer hebben.”

De muziek en tradities blijven dus 
bestaan? Absoluut, zegt Valerie, de 
toekomst ziet er rooskleurig uit. “Mijn acht 
jaar oude zoon speelt nu in de fanfare waar 
mijn vader, grootvader en overgrootvader 
ook in waren, dus al die nummers zijn voor 
hem een tweede natuur.”

Ulster-Schotse 
muziek

Maar maak je niet druk als er 
tijdens je bezoek geen festival 
is. In pubs over heel Ierland 
worden sessions (of seisiún 
op zijn Iers term) gehouden; 
ontspannen samenkomsten 
van musici

Lambeg trom

Temple Bar TradFest, Dublin

uitten ze de vele emoties van het dagelijks 
bestaan. Ze dienden om plaatselijke en 
historische gebeurtenissen te herinneren 
en vaak bezongen ze het verlies van familie 
en vrienden door overlijden of emigratie.” 

Misschien zie je nog wel een sean-nós 
dans tijdens een traditioneel muziekfestival 
of wedstrijd. Deze vrije vorm dansstijl 
breekt met de structuur van het Ierse step-
dansen en is een meeslepend schouwspel. 

Maar maak je niet druk als er tijdens 
je bezoek geen festival is. In pubs over 
heel Ierland worden sessions (of seisiún 
op zijn Iers term) gehouden; ontspannen 
samenkomsten van musici. Een session 
is meer een gedeelde ervaring dan een 
voorstelling; meer spontaan dan strikt 
georganiseerd. 

 “Het aantal deelnemers is onbeperkt,” 
verklaart Hayes. “De muziek draait in 
een cirkel, er is geen lead-instrument; het 
is niet-hiërarchisch - hoewel sommige 
mensen een sessie zouden kunnen 
domineren. En omdat er geen verschil is 
tussen professionals en amateurs is er een 
ingeboren idee van gelijkheid.”

Soms mondt een sessie uit in iets 
speciaals en, overweegt Hayes, behoorlijk 
onverklaarbaars. “De spelers verenigen 
zich rondom dit hele simpele, centrale idee 
van de melodie, en er zijn momenten in een 
sessie waarop alles samenkomt.”

Door deze samensmelting van muziek 
en mentaliteit, krijgt de gecombineerde 
energie van alle musici soms een krachtige, 
bijna tastbare vorm. “Dit gebeurt natuurlijk 
niet altijd,” geeft Hayes toe. “Zoals men 
zegt, soms roeien mensen niet allemaal 
in dezelfde richting. Maar die momenten 
dat het wel samenvalt? Die zijn dus heel 
magisch.”
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Met Lough Corrib in het oosten en de Noord-Atlantische Oceaan in het westen, 
is Connemara in county Galway een landschap van moerassen, bergen en 
traditionele droge stenen muren. Er is geen betere plek om te genieten van 
prachtig uitzichten terwijl je je hengel uitgooit. De onderling verbonden meren en 
rivieren krioelen van de inheemse forel en seizoensgebonden Atlantische zalm. 
Hier vind je ook Lough Corrib - de tweede grootste zeearm van het eiland - voor 
het beste wilde bruine forel vissen in Europa. Het is altijd een grote uitdaging, 
of je nu de droge vlieg, natte vlieg, of liever de natuurlijke vlieg gebruikt! En 
dit is nog niet alles: Connemara is ook een wereldklassebestemming voor 
zoetwatervissen, vooral snoek in de Corrib en meren rond Moycullen. Voor de 
kustlijn wemelt het van de kleine eilandjes, inhammen en rotsachtige baaien, 
zoals Letterfrack Bay, die geweldig zijn voor het vissen vanaf het strand of om te 
verkennen per boot. Dankzij de witte zandstranden en beschutte bossen, is geen 
betere plek denkbaar om de smakelijke vangst boven een kampvuur te koken.

Schitterend zonlicht op het water, 
golfslagjes tegen uw cruiser, terwijl je 
relaxend het weelderige landschap voorbij 
ziet glijden. Zo ziet een middagje cruisen 
in het merengebied van Fermanagh er uit. 
Een natuurlijk landschap dat in duizenden 
jaren nauwelijks is veranderd. Overal zie  
je de tekens van de rijke geschiedenis: de 
12e eeuwse kerk op Lower Lough Erne’s 
White Island met de griezelige stenen 
figuren; het Janus standbeeld op Boa 
Island met de vreemde twee gezichten. 
Je vaart omlaag langs de eilandstad 
Enniskillen richting de Upper Lough 
naar een doolhof van beboste eilanden. 
Te midden van de oude bossen vind je 
het prachtige Victoriaans herenhuis 
Crom Castle (met een paar van de oudste 
taxusbomen van Ierland). En het leukste? 
Je hebt geen vergunning nodig, en er is 
geen beroepsvaart. Je hoeft alleen maar 
het roer te pakken.

Varen door het 
merengebied Van 
Fermanagh 
County Fermanagh

enniskillen Castle, county Fermanagh

Fermanagh Lakelands

ballynahinch, Connemara, county galway

Cliffs of moher Cliff Path, county Clare

Vissen in Connemara
County Galway
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 In de 
 buItenlucht
In Ierland is zoveel te doen dat je niet weet waar 
te beginnen, maar met wandelen, paardrijden en 
mountainbiken, ben je verzekerd van een flinke dosis 
andrenaline tijdens je vakantie

Ierland Activiteiten

cliffs of Moher, county clare

In het vroege morgenlicht, met de 
badplaats Doolin in je rug, bestaan er 
weinig mooiere plekken dan het pad 
van de Cliffs of Moher. Van Doolin tot 
Liscannor is de hele wandeling 20 km, 
maar let op voor het deel van Doolin 
naar de kliffen zelf, dat ongeveer 8 km 
lang is. Het pad begint net voorbij het 
dorp, te midden van natuurschoon dat 
goed past bij dit deel van county Clare: 
droge stenen muren, een wervelende zee, 
glooiende heuvels bezaaid met kleine 
huisjes. Het is allemaal schitterend, 
maar niets vergeleken met wat komen 
gaat. Want hoe verder je loopt, des 
te indrukwekkender de panorama’s. 
De kustlijn daalt en stijgt als een 
achtbaan met uitzichten die alleen 
als adembenemend kunnen worden 
omschreven. Dit is geen gemakkelijke 
wandeling - er zijn beklimmingen, er zijn 
klifranden en het pad is oneffen - maar 
als de kliffen in zicht komen, maakt het 
uitzicht elke stap de moeite waard.

Wandelen over 
het klIppad van de 
clIffs of Moher 
County Clare
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Ierland Activiteiten

Kajakken, county Waterford

Sheep’s Head Peninsula, county Cork

de SHeeP’S Head CyCle looP fietSen 
County Cork
Sommige delen van Ierland zijn gemaakt om per fiets te verkennen. Het Sheep’s 
Head schiereiland in county Cork is daar slechts één van. Rustig en ongerept, met 
kronkelende, meestal verkeerloze wegen, lijkt het schiereiland onberoerd door de 
stress van het moderne leven; het is een plek om gewoon even bij te komen. Het is 
onderdeel van de Wild Atlantic Way en steekt uit in de oceaan met op de punt een 
dramatisch geplaatst vuurtoren. Soms voelt dit ruige landschap inderdaad oeroud 
en afgelegen; en soms is het weer vriendelijk, zacht en uitnodigend. Het is een 
perfect fietsgebied waar je kunt stoppen en genieten van het uitzicht over het Beara 
schiereiland, lunchen bij Arundels op de pier in Ahakista, of zoeken naar dolfijnen 
voor de westpunt van het schiereiland. De route begint in Ballylickey en eindigt na 
120 km in Roaring Water Bay, met onderweg een mix van heideheuvels, veldwegen, 
rustige lanen en oude boreens (kleine weggetjes). Een unieke fietservaring.

Momenteel is de Copper Coast aan 
de oostzijde van Ierland dé plek om 
te kajakken. Dit plekje, tot voor kort 
onbekend, is nog steeds ver van de drukke 
massa’s maar het nieuws verspreidt zich 
snel vanwege de unieke combinatie van 
beschutte baaien, grotten, inhammen 
en kliffen. Dit speciale stukje van 
county Waterford is Ierlands enige 
UNESCO wereldwijd Geopark, en heeft 
fascinerende geologische overblijfselen 
van de laatste ijstijd. Als je je afvraagt 
waar de naam vandaan komt, moet je 
naar de metaal-/mijnbouwindustrie 
kijken die hier in de 19e eeuw bloeide. 
Alleen vanaf het water komt deze 
prachtige kustlijn, met zijn kreken, 
uitgedoofde vulkanen en resten van in 
de kliffen verborgen kopermijnschachten 
volledig tot zijn recht. Seapaddling.com 
organiseert Copper Coast kajaktochten in 
het gebied en naar de prachtige locaties 
aan de oostkust, waaronder de Saltee 
Eilanden en de monding van de Suir. 

MountainbiKen in  
CaStleWellan foreSt ParK
County Down
Mountainbiken is één van de snelst groeiende avontuurlijke activiteiten van 
Ierland - en terecht: de paden zijn sensationeel, vanaf de Ballyhoura Mountains 
in county Limerick tot Ballinastoe Mountain Bike Park in county Wicklow. Met 
zijn ongerepte meren, Victoriaanse kasteel en epische panorama’s is Castlewellan 
Forest Park in county Down het mountainbike-paradijs bij uitstek. De kronkelende 
paden zijn van alle niveaus, variërend van de zachte groene route, langs de oever 
van het meer in de luwte van Castlewellan Castle, tot de zware zwarte paden met 
panoramisch uitzichten over de Mourne Mountains. Het kasteel uit 1856 en de 
uitgebreide omgeving ervan zijn een toplocatie om de helm op te zetten en het hart 
aan het racen te krijgen met een lusparcours van 27 km. Na al dat avontuur is een 
bezoek aan de Peace Maze van het bospark - ‘s werelds grootste permanente doolhof, 
ideaal voor een beetje ontspanning. Adrenalinepompend avontuur en prachtig 
bosrijk landschap - het klinkt als een perfect dagje uit.Castlewellan forest Park, county down
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DE 
VIKINGEN

De Vikingen lieten zich voor het eerst 
in Ierland zien toen ze aanlegden op 
het fraaie Rathlin Island voor de kust 
van county Antrim in het jaar 795. Kort 
daarna vielen ze het klooster aan op 
het Schotse eiland Iona. De doodsbange 
monniken ontsnapten naar Ierland. Ze 
namen het onschatbare geïllumineerde 
manuscript mee dat we nu kennen als het 
Book of Kells - genoemd naar de plaats in 
Meath waar de monniken uit Iona naar 
toe vluchtten. Dit ongelofelijke boek is 
nu te zien in Trinity College Dublin, waar 
bezoekers zich kunnen vergapen aan de 
rijkelijk versierde bladzijden.

Vanuit Rathlin togen deze 
Scandinavische schurken, gekleed in 
dierenhuiden en gehoornde helmen, naar 
de kust en vielen ze op de grofst mogelijke 
manier de plaatselijke bewoners aan. 

Tenminste, zo is het ons altijd 
verteld, want door de eeuwen heen zijn 
de Vikingen zowel gedemoniseerd als 
geromantiseerd. Maar wat weten we nou 
eigenlijk zeker over de Vikingen? 

De geschiedenis is meestal geschreven 
door de overwinnaars, maar dat is bij 
de Vikingen niet het geval. De mannen 
uit het Noorden waren heidense 
ongeletterden, dus hun verhaal is 
grotendeels verteld door degenen die 

verklaart misschien wel twee typische 
overgebleven elementen in het Ierse 
landschap: ronde torens en high crosses. 

Ronde torens, zoals die in Antrim 
in county Antrim en Monasterboice in 
county Louth, dienden als uitkijkposten 
en werden tevens door monniken gebruikt 
voor het opslaan van hun waardevolle 
spullen. De zware high crosses hebben ook 
een verklaring: zij konden simpelweg niet 
zo makkelijk worden gestolen. 

Vanaf het jaar 830 kwamen er steeds 
grotere groepen Vikingen naar Ierland. Zij 
waren vooral op zoek naar voorraden en 
provisie maar geleidelijk aan begon het 
hen te dagen dat daadwerkelijk in Ierland 
wonen ook aantrekkelijk zou kunnen zijn. 
De Vikingen overwinterden voor het eerst 
aan het Lough Neagh in Noord-Ierland. Ze 
stichtten nederzettingen in county Louth, 
vlakbij het dorp Annagassan en in > 

zij plunderden - christelijke geletterden  
- dus met een voorspelbare mate van 
vooringenomenheid. 

Ten eerste droegen ze die gehoornde 
helmen waarschijnlijk niet; dat is een 
behoorlijk recente uitvinding. Ten tweede 
waren veel van hen net zo geïnteresseerd 
in handel als in geweld. 

De gehoornde helmen daargelaten valt 
het niet te ontkennen dat de Vikingen 
een voorliefde voor geweld hadden. Ten 
minste in het begin. Ze ontdekten al gauw 
dat er in de kloosters de grootste buit te 
halen was en richtten zich daarop. Dat 

Devenish Island
County Fermanagh

Op het Devenish Island in het Lower 
Lough Erne vind je een ronde toren, 
high cross en kloosterruïne. Deze zijn 
allemaal 12e-eeuws, maar zouden 
door de 6e-eeuwse stichter, St. Molaise, 
als nieuwbakken worden beschouwd. 
Het nabijgelegen White Island heeft 
een soortgelijke oude kerk met een 
romaanse deuropening - zo mooi  
dat de ansichtkaarten niet aan te 
slepen zijn. 

Clonmacnoise, county Offaly

Ronde torens, zoals dat in 
Ardmore in county Waterford, 
dienden als uitkijkposten 
en werden tevens door 
monniken gebruikt voor het 
opslaan van hun waardevolle 
spullen
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DE 
VIKINGEN
Wat voerden de Vikingen nou eigenlijk uit op het eiland 
Ierland? Mal Rogers onderzoekt de geschiedenis, mythen en 
legenden van de gevreesde Scandinavische indringers, van 
het plunderen van kloosters tot het stichten van steden  

geplunderd; Londen was een modderige 
uithoek; Goten, Visigoten, Vandalen 
en diverse barbaren waren druk bezig 
met het vernielen van Europa. Maar in 
Ierland, voor de komst van de Vikingen, 
werkten de monniken aan het redden 
van de christelijke beschaving, druk bezig 
om kostbare manuscripten te bewaren: 
dichtkunst, geschiedenis, sociaal recht en 
allerlei literatuur.

Geweldige abdijen en kloosters gericht 
op onderwijs, zoals Glendalough in de 
Wicklow Mountains en Clonmacnoise, 
gebouwd aan de rivier de Shannon, 
stuurden missionarissen eropuit om het 
evangelie te verspreiden en Europa te 
onderwijzen. Deze plaatsen zijn nu ruïnes, 
maar met behulp van de innovatieve 
en interactieve bezoekerscentra is het 
niet moeilijk om je de monniken voor 
te stellen, bezig met het maken van de 
prachtig geïllustreerde manuscripten, 
gouden krootsen en de meest duurzame 
kunstwerken - voorwerpen die bij 
toekomstige indringers zeer in trek waren. 

Het Keltische christendom gedijde, 
maar de vredige werkzaamheden werden 
al snel gedwarsboomd. Waarom? Nou, 
een groep onwelkome gasten stond op het 
punt neer te strijken op het eiland van 
heiligen en geleerden.

Ooit was dit het centrum van Europa, met 
zijn klooster en abdij gericht op onderwijs 
en zendingswerk. Vandaag de dag bruist 
Armagh met de levendigheid van een 
moderne stad. Deze oude plaats, nog 
steeds sereen en mooi, is zijn hoogtijdagen 
niet vergeten - de tijd toen St. Patrick hier 
zijn missiepost stichtte in de 5e eeuw. 
Boeken, scholen en bibliotheken bloeiden, 
er ontstond een sterke literaire elite en het 
eiland van heiligen en geleerden kwam 
tot wording.

Dit bleek bijzonder goed nieuws 
voor de rest van de wereld. Rome was 

IeRland geschiedenis

Devenish Island, county Fermanagh

Medieval Museum, Waterford
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STUDENTEN
Ierland heet studenten van harte welkom en er bestaat 
korting op tal van tarieven wanneer men een geldige op 
naam gestelde studentenkaart kan overleggen.

HUISDIEREN
Er zijn geen belemmeringen voor het vervoeren van 
huisdieren van Nederland en België naar Ierland hoewel 
er speciale regels gelden voor bepaalde hondenrassen. 
Voor huisdieren die vanaf het continent via het Verenigd 
Koninkrijk naar Ierland worden gebracht gelden vanaf 
1 januari 2012 nieuwe regels. Alle informatie is te 
verkrijgen via tel: +44 870 241 1710;  
gov.uk/take-pet-abroad
IERSE REPUBLIEK
Wie meer wil weten over de regels betreffende het 
meenemen van huisdieren naar de Ierse Republiek kan 
contact opnemen met het Department of Agriculture, 
Fisheries and Food
Tel: +353 1 607 2000; agriculture.gov.ie
NOORD-IERLAND
Voor Noord-Ierland is informatie verkrijgbaar bij het
Department of Agriculture and Rural Development
Tel: +44 28 9049 5780; dardni.gov.uk
Voor meer praktische reistips voor het plannen van uw 
vakantie naar Ierland kunt u terecht op
ierland.nl of ireland.com

TAAL
Iers (Gaelic) en Engels zijn de twee officiële talen in 
de Ierse Republiek. Staatsdocumenten, wegwijzers en 
verkeersborden zijn tweetalig. In gebieden die bekend 
staan als de Gaeltacht is Iers de voertaal, hoewel 
iedereen die hier woont ook Engels verstaat en spreekt. 
In Noord-Ierland is het Engels de officiële taal. Toch  
zijn ook hier veel scholen en zomerkampen waar 
kinderen onderricht krijgen in het Iers. Ulster Scots,  
een taal die alleen in Noord-Ierland wordt gesproken, 
wint terrein en ondervindt vooral belangstelling van 
degenen die juist dit onderdeel van de nationale 
identiteit willen ontdekken.

GEZONDHEID
Vaccinatie is niet noodzakelijk, tenzij u naar Ierland reist 
vanuit een land waar bepaalde infectieziekten heersen. 
Bezoekers doen er verstandig aan voor vertrek een gratis 
Europese Ziekteverzekeringskaart aan te vragen bij hun 
zorgverzekeraar. Bezoekers uit alle andere landen wordt 
aangeraden zich goed te verzekeren tegen ziektekosten.
IERSE REPUBLIEK
Verdere informatie over de Ierse Republiek is verkrijgbaar 
bij het Department of Health and Children
Tel: +353 1 635 4000; dohc.ie
NOORD-IERLAND
Voor Noord-Ierland is het contactadres Department of 
Health, Social Services & Public Safety
Tel: +44 28 9052 0500; dhsspsni.gov.uk

MINDERvALIDEN
Mindervaliden zijn van harte welkom in Ierland. Veel 
openbare gebouwen en bezienswaardigheden zijn 
tegenwoordig toegankelijk voor rolstoelen. Een groeiend 
aantal hotels en restaurants heeft speciale voorzieningen. 
In de Ierse accommodatiegidsen staat aangegeven welke 
bedrijven over speciale faciliteiten voor gehandicapten en 
mindervaliden beschikken.
IERSE REPUBLIEK
National Disability Authority
Tel: +353 1 608 0400; nda.ie
NOORD-IERLAND
Adapt NI
Tel: +44 28 9023 1211; adaptni.org
Disability Action
Tel: +44 28 9029 7880; disabilityaction.org

OUDEREN
65-Plussers worden beschouwd als senioren en hebben 
recht op een aantal kostenbesparende voordelen en 
voorrechten.

GEOGRAFIE, BEvOLKING  
EN DEMOGRAFIE
Het Ierse eiland is 486 km lang en 275 km breed; de totale 
grondoppervlakte is ongeveer 84.500 vierkante kilometer. 
Ierland is opgedeeld in vier provincies – Ulster, Munster, 
Leinster en Connacht – en in 32 counties (graafschappen). 
In de Republiek Ierland bevinden zich 26 van deze 
graafschappen, de overige 6 liggen in Noord-Ierland. De 
Ierse Republiek is een parlementaire democratie met als 
staatshoofd een president. Noord-Ierland heeft zijn eigen 
regionale regering en maakt deel uit van het Verenigd 
Koninkrijk. Op het hele eiland leven zo’n 6 miljoen mensen, 
ongeveer 4,3 miljoen in de Republiek en de overige  
1,7 miljoen in Noord-Ierland. In Ierland wonen mensen 
van verschillende etnische groepen en met verschillende 
culturele achtergronden. De bevolking is gemiddeld erg 
jong. Meer dan de helft van de mensen is onder de 30.

KLIMAAT
Het klimaat in Ierland is mild en gematigd. In de zomer 
komen temperaturen tussen 15ºC en 20ºC het meeste voor. 
In het voorjaar en in de herfst ligt de temperatuur zo rond 
de 10ºC en in de winter wordt het er tussen 5ºC en 8ºC. 
Sneeuw komt in Ierland zelden voor, een regenbui kunt u er 
echter het hele jaar door verwachten. Meer informatie over 
het weer op de website ierland.nl of ireland.com

PASPOORT/vISA
Nederlanders en Belgen hebben voor een bezoek 
aan Ierland slechts een geldig paspoort of geldige 
identiteitskaart nodig. Burgers van de Europese Unie 
en van de meeste andere westerse landen waaronder 
Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika
kunnen volstaan met een geldig paspoort. Degenen met 
een andere nationaliteit doen er verstandig aan contact 
op te nemen met de plaatselijke Ierse ambassade of het 
Ierse consulaat. Voor een reis naar Noord-Ierland dienen 
andere nationaliteiten contact op te nemen met de Britse 
ambassade, het Britse consulaat of de High Commission.

Meer praktische informatie en een 
vakantiechecklist voor het plannen van  
uw reis naar Ierland vind u op ierland.nl  
of ireland.com
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Ierland geschiedenis

De Vikingen werden 
onvermijdelijk betrokken bij 
de binnenlandse oorlogen 
van Ierland - het goed met je 
buren kunnen vinden was 
nog steeds geen gemeengoed

Mountsandel
County Londonderry 
De oudste archeologische vindplaats in  
Ierland ligt bij de plaats Coleraine en is maar 
liefst 9.000 jaar oud. Het is de oudst bekende 
menselijke nederzetting op het eiland. 

Clonmacnoise
County Offaly
Op de tweesprong van het oude Ierland zo’n 
1.500 jaar geleden stichtte St. Ciarán het 
klooster Clonmacnoise. Verschillende high 
crosses zijn bewaard gebleven. Probeer ‘s 
avonds een bezoek te brengen als de zon 
achter de brede bocht van de rivier de 
Shannon zakt. Een gezicht dat zelfs een 
overtuigd atheïst even doet twijfelen.

Dun Aengus
Inishmore, county Galway
Het fort van Dun Aengus, hoog gelegen op  
een steile rots boven de Atlantische Oceaan  
die inbeukt op de kust van Inishmore, wordt 
vaak als filmlocatie gebruikt. Het eilandje zou 
zelfs voor de rest van zijn bestaan getypecast 
kunnen worden als een spectaculaire en 
indrukwekkende prehistorische vesting die 
zich gevaarlijk vastklampt aan de Oude Wereld.  

Skellig Michael
County Kerry
Niemand weet precies wat de vroegchristelijke 
monniken ertoe bracht om de stenen hutten in 
de vorm bijenkorven op het eiland te bouwen 
aan de rand van de bekende wereld. Misschien 
waren ze gewoon erg toegewijd aan het 
christelijk geloof. Kijk zelf maar wat je er van 
denkt: een 1.000 jaar oude stenen trap brengt 
je naar de top van deze kloosternederzetting.

Poortgraf van Legananny
County Down
Het poortgraf van Legananny in county Down 
is een 4.500 jaar oud hunebed dat verdacht 
veel op een bushokje uit het stenen tijdperk lijkt 
- maar waarschijnlijk is het de begraafplaats 
van een belangrijk stamhoofd. Deze mooie 
driepoot van stenen is ook verbonden met de 
heidense godin Áine, die in deze streek zou 
rondspoken. Onzin? Waarschijnlijk wel.

De cultuur van Ierland mag dan 
wel oud zijn, je kunt deze nog 
steeds beleven met een groot aantal 
overgebleven ganggraven, ronde 
torens en prehistorische forten 

Terug in de tijd

Dun Aengus, Inishmore, county Galway

Legananny Dolmen, county Down

Skellig Michael, county Kerry

de stad Dublin - de rivier de Liffey zorgde 
voor een beschermde route voor de 
Vikingen die hier al die jaren geleden 
binnen kwamen roeien.  

Ga kijken bij Dublinia en stel jezelf 
voor als een Vikingstrijder op het punt de 
nieuwe wereld te betreden. 

De zeevarende Noormannen - soms 
vergezeld door vrouwen uit hun thuisland  
- hadden er genoeg van voortdurend de 
Ierse inwoners te bestoken en begonnen 
zich te vestigen. Maar ondanks het 
stichten van steden als Limerick, Cork, 
Waterford en Dublin lieten de Vikingen 
weinig bewijs achter van hun verblijf in 
Ierland. Behalve dan de plaatsnamen. 

Verspreide plaatsen en eilanden hebben 
een Scandinavische oorsprong, waaronder 
de Skelligs in county Kerry; Howth en 
Dalkey in county Dublin; Leixlip in county 
Kildare; Wicklow; en de Saltee Islands 
in county Wexford. En “ford”, zoals in 
Wexford, Carlingford en Strangford - 
stamt af van het Scandinavische “fjord”. 

In gebieden als de Waterford Viking 
Triangle hebben de straten een 1.000 jaar 
oud, Scandinavisch stratenplan. Een tour 
neemt je mee door 1.000 jaar geschiedenis 
in 1.000 plaatsen, waaronder het Medieval 
Museum in Waterford, Greyfriar’s House, 
de 12e-eeuwse Reginald’s Tower en het 
Bishop’s Palace. 

De Vikingen werden onvermijdelijk 
betrokken bij de binnenlandse oorlogen 
van Ierland - het goed met je buren 
kunnen vinden was nog steeds geen 

gemeengoed. Uiteindelijk trokken de 
indringers aan het kortste eind. Hun 
steeds wisselende bondgenootschappen 
met Ierse stammen leidden hen 
uiteindelijk naar de Battle of Clontarf 
in 1014 (een gebeurtenis waar zelfs in 
Ijslandse gedichten aan wordt herinnerd) 
en betekende het begin van het eind voor 
de noordelijke avonturiers.

Een paar tientallen jaren later was 
het gedaan met de overheersing door 
de Vikingen en Ierland keek uit naar 
een rustigere toekomst - precies op 
het moment dat andere Noormannen 
Frankrijk binnenvielen om de 
Normandiërs te worden. En die hadden 
heel duidelijke plannen voor Ierland. 
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VEERHAVENS
De belangrijkste veerhavens van Ierland zijn: 
Belfast, Cork, Dublin Port, Dun Laoghaire, 
Larne en Rosslare. Hieronder ziet u de 
belangrijkste routes vanuit Nederland of 
Frankrijk via Groot-Britannië naar Ierland  
of direct vanuit Frankrijk naar Ierland.
 
NEdERlANd
CONTACTGEGEVENS VEERDIENSTMAATSCHAPPIJEN
NAAM TElEfOON VOOR BOEKINGEN

Brittany Ferries +44 (0) 871 244 0744 brittanyferries.com

DFDS Seaways +31 (0) 255 546 666 dfdsseaways.nl

Irish Ferries +31 (0) 10 487 3917 worldwideferries.com

My Ferry Link +44 (0) 844 248 2100 myferrylink.nl

P&O Ferries +31 (0) 20 200 8333 worldwideferries.com

Stena Line +31 (0) 900 8123 stenaline.nl

BElGIË
CONTACTGEGEVENS VEERDIENSTMAATSCHAPPIJEN
NAAM TElEfOON VOOR BOEKINGEN

Brittany Ferries +44 (0) 871 244 0744 brittanyferries.com

Condor Ferries - condorferries.co.uk

DFDS Seaways +31 (0) 255 546 666 dfdsseaways.com

Irish Ferries +32 (0) 24 00 1585 irishferries.com

P&O Ferries +32 (0) 70 70 77 71 poferries.be

Stena Line +31 (0) 174 315 811 stenaline.com

VANuIt FRANkRIjk 
(DIRECT NAAR IERlAND)
VAN NAAR MAATSCHAPPIJ

Cherbourg Dublin Irish Ferries

Cherbourg Rosslare Irish Ferries/Stena Line

Roscoff Cork Brittany Ferries

Roscoff Rosslare Irish Ferries 

VAN NEdERlANd EN BElGIË
(NAAR GROOT-BRITTANNIë)
VAN NAAR MAATSCHAPPIJ

Amsterdam (IJmuiden) Newcastle DFDS Seaways

Caen Portsmouth Brittany Ferries (Partner Irish Ferries)

Calais Dover P&O Ferries (Partner Irish Ferries)/
DFDS Seaways/My Ferry Link

Cherbourg Portsmouth/ 
Poole

Brittany Ferries (Partner Irish Ferries), 
Condor Ferries

Dieppe Newhaven DFDS Seaways

Duinkerken Dover DFDS Seaways

Hoek van Holland Harwich Stena Line

Le Harve Portsmouth Brittany Ferries (Partner Irish Ferries/
DFDS Seaways

Roscoff Plymouth Brittany Ferries (Partner Irish Ferries)

Rotterdam Hull P&O Ferries (Partner Irish Ferries)

St. Malo Portsmouth Brittany Ferries (Partner Irish Ferries)

Zeebrugge Hull P&O Ferries (Partner Irish Ferries)

 
VAN GRoot-BRIttANNIË 
(NAAR IERlAND)
VAN NAAR MAATSCHAPPIJ

Cairnryan Belfast Stena Line

Larne P&O Ferries

Fishguard Rosslare Stena Line

Holyhead Dublin Irish Ferries/Stena Line

Dun Laoghaire Stena Line

Liverpool Belfast Stena Line

Dublin P&O Ferries

Pembroke Rosslare Irish Ferries

Troon Larne P&O Ferries

REIzEN NAAR  
IERlANd  
mEt dE Boot
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LUCHTHAVENS
Ierland heeft vier belangrijke internationale 
luchthavens: Belfast, Cork, Dublin 
en Shannon. Meer dan 30 luchtvaart-
maatschappijen vliegen van en naar Ierland 
vanuit meer dan 70 bestemmingen.

NEdErLANd
CONTACTGEGEVENS VLIEGMAATSCHAPPIJEN
NAAM TELEfOON VOOR BOEKINGEN

Aer Lingus +31 (0) 900 265 8207 aerlingus.com

British Airways +31 (0) 20 346 9559 britishairways.nl

easyJet +31 (0) 900 040 1048 easyjet.nl

Ryanair +31 (0) 900 040 0860 ryanair.nl

 
VLIEGROUTES (NEdERLANd)
VAN (LUCHTHAVEN) NAAR MAATSCHAPPIJ

Amsterdam Belfast (International Airport)
Cork
Dublin
Belfast (City Airport) via  
London Heathrow
Dublin via London Heathrow

easyJet
Aer Lingus
Aer Lingus
British Airways
British Airways
British Airways

Eindhoven Dublin Ryanair

BELGIË/LUxEmBUrG
CONTACTGEGEVENS VLIEGMAATSCHAPPIJEN
NAAM TELEfOON VOOR BOEKINGEN

Aer Lingus Reserveringen:  
+32 (0) 70 35 99 01

aerlingus.com

British Airways +32 (0) 27 17 32 17 ba.com

Cityjet +32 (0) 70 30 00 46 cityjet.com

Luxair +352 (0) 24 564 242 Luxair.lu

Ryanair +32 (0) 902 33 600 ryanair.com

 IERLANd informatie

VLIEGROUTES (BELGIë/LUxEMBURG)
VAN (LUCHTHAVEN) NAAR MAATSCHAPPIJ

Antwerpen Dublin via London City Airport Cityjet

Brussel Cork Aer Lingus

Dublin Aer Lingus

Belfast (City Airport) via  
London Heathrow

British Airways

Dublin via London Heathrow British Airways

Charleroi Dublin Ryanair

Luxemburg Dublin Luxair

rEIzEN NAAr  
IErLANd  
mET HET 
VLIEGTUIG
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Reizen naar Ierland is nog nooit zo eenvoudig geweest 
dankzij een flink toegenomen aantal vlieg – en 
veerverbindingen. Informatie over hoe u het beste naar 
Ierland kunt reizen, vind u op ierland.nl of ireland.com
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Agro Reizen +31 (0) 26 3512087 agroreizen.nl ● ● ●

Aktiva Tours +31 (0) 40 2030320 aktivatours.nl ● ● ● ●

Arke +31 (0) 900 8847 arke.nl ● ● ● ●

BBI Travel +31 (0) 50 3136000 bbi-travel.nl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● S

Bolderman Exercursiereizen +31 (0) 318 580958 bolderman.nl ● ● ●

Buro Scanbrit +31 (0) 20 4621030 buroscanbrit.nl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H

Celtic Tours +31 (0) 13 5196474 celtictours.nl ● ● ● ● ● ● ● ● ●

De Drie Heuvels Paardrijvakanties +31 (0) 318 462026 drieheuvels.nl ●

De Jong Intra Vakanties +31 (0) 180 457803 dejongintra.nl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● WH

De Vluchtende Visser +31 (0) 71 5140844 devluchtendevisser.nl ●

Diogenes Reizen +31 (0) 33 4507030 diogenesreizen.nl ● ● ● ●

Drietour Reizen +31 (0) 343 512844 drietour.nl ● ● ●

Echt Ierland +31 (0) 35 7200006 echtierland.nl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Effeweg +31 (0) 52 9469667 effeweg.nl ● ● ● ●

Eigen-Wijze Reizen +31 (0) 53 4303435 eigenwijzereizen.nl ● ● ● ● ●

Executive Golf Travel +31 (0) 35 5431588 executivegolf.nl ● ● ●

Experience Ireland +31 (0) 6 1855 1446 experienceireland.nl ● ● ● ● GC

Fairway Golftravel +31 (0) 251 674430 fairwaygolftravel.nl ● ● ●

Feel2Travel +32 (0) 54 326 981 feel2travel.nl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Garden Tours +31 (0) 88 007 1300 gardentours.nl ● ● ●

Golftime Travel +31 (0) 33 4627200 golftime.nl ● ● ●

Holland International +31 (0) 70 3266000 hollandinternational.nl ● ● ● ●

House of Ireland +31 (0) 118 440444 houseofireland.nl ● ● ● ● ● ● C

Kras +31 (0) 900 9697 kras.nl ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Le Boat +31 (0) 10 2130352 leboat.nl ● ● W

Maaskant Reizen +31 (0) 412 482828 maaskant.com ● ●

Motoerit Motoreizen +31 (0) 162 436 284 motoerit.nl ● ●

Nobeach +31 (0) 88 30 80 300 nobeach-reizen.nl ● ● ● ●

Out. Vakantiehuizen +31 (0) 413 385885 outvakantiehuizen.nl ●

Overtocht.nl +31 (0) 900 6837862 overtocht.nl ● ●

P&S Visreizen +31 (0) 23 5333768 psvisreizen.nl ● ● ●

Pelikaan Reizen +31 (0) 88 735 45 25 pelikaanreizen.nl ● ● ● ● ●

Pharos Reizen +31 (0) 900 365 65 65 pharosreizen.nl ● ● ● ● ●

Rent a boat +31 (0) 30 737 0042 rentaboat.nl ●

Senlac Tours +31 (0) 44 3132631 senlactours.nl ● ●

SNP Natuurreizen +31 (0) 24 3277000 snp.nl ● ● ● ● ● ●

SRC Cultuurvakanties +31 (0) 50 3123123 src-cultuurvakanties.nl ● ● ● ●

Stedentrips.nl +31 (0) 900 2028800 stedentrips.nl ● ● ● ● ●

Stip Reizen +31 (0) 88 7070 600 stipreizen.nl ● ● ● ● ● ● ●

Sunair Vakanties +31 (0) 172 782050 sunair.nl ● ● ● ●

Tightlines +31 (0) 180 434 788 tightlines.nl ●

Trailfinders Ruitervakanties +31 (0) 43 3253466 trailfinders.nl ● ●

Topo Aktief +31 (0) 6 23379131 topo-aktief.nl ● ● ●

LUXeMBUrg
Luxair +352 2456 4242 Luxair.lu ● ● ● ●

Voyages Emile Weber +35 (0) 2 501050 voyages-weber.lu ●

Voyages Sales-Lentz +35 (0) 2 236 261 sales-lentz.lu ●

 ierLand informatie

Overzicht  
reisOrganisaties
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W = Watersport     S = Stacaravans     H = Huifkar     G= Gezondheid/Spa     C = Culinair
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OPENBAAR VERVOER
Ierland beschikt over een redelijk netwerk van bus-en 
railverbindingen, maar raadpleeg voor vertrek de diverse 
vervoersmaatschappijen over de mogelijkheden om 
teleurstelling te voorkomen. Het gebied in en rond Dublin 
wordt bediend door de “DART” treinen: Dublin Area 
Rapid Transit. Routes gaan van Howth en Malahide in 
het noorden van county Dublin via Dun Laoghaire naar 
Greystones in county Wicklow, ten zuiden van Dublin. Het 
Dublin Luas tramsysteem is een supermodern Light Rail 
Transit (LRT) systeem dat de buitenwijken van Dublin met 
het stadscentrum verbindt. Het heeft een hoge capaciteit, 
hoge frequentie en hoge snelheidsservice. In de republiek 
Ierland kunt u Luas bereiken op het telefoonnummer 
1800 300 604 of ga naar luas.ie. In de republiek Ierland 
kan informatie over prijzen en vertrektijden van openbaar 
vervoer worden verkregen bij:
Irish Rail – Iarnród Éireann
Tel: +353 1 836 6222; irishrail.ie
Irish Bus – Bus Éireann
Tel: +353 1 836 6111; buseireann.ie
Dublin Bus – Bus Átha Cliath
Tel: +353 1 873 4222; dublinbus.ie

Het huren van een fiets via de Dublin Bike
Sharing-regeling is ook een goede optie om door 
Dublin te reizen; dublinbikes.ie. Cork, Galway, Limerick 
en Belfast (vanaf februari 2015) hebben ook een 
fietsregelingen. ierland.nl of ireland.com

Voor Noord-Ierland is informatie beschikbaar bij:
Translink (Northern Ireland Railways,
Ulsterbus, Belfast Metro en Ulsterbus Tours)
Tel: +44 28 9066 6630; translink.co.uk
Wie per openbaar vervoer door Ierland reist doet er goed 
aan te informeren naar speciale kortingsmogelijkheden. 
Bijvoorbeeld, de iLink-kaart biedt onbeperkte reizen met 
de bus of trein voor 1 dag, 1 week of 1 maand.

TAXI’S
Taxi’s met een meter zijn aanwezig in Belfast, Cork, 
Dublin, Galway en Limerick. In andere plaatsen overlegt 
u vooraf met de chauffeur wat de rit zal kosten. In Belfast 
en Derry~Londonderry bestaan taxi’s die verschillende 
passagiers tegelijk meenemen. Eigenlijk doen ze dienst 
als minibus. Taxi’s staan over het algemeen te wachten 
bij standplaatsen; het is niet erg gebruikelijk om rijdende 
taxi’s op straat aan te houden.

veiligheidsgordels is verplicht, zowel voor- als achterin 
de auto. Bestuurders zijn verplicht hun rijbewijs 
altijd bij zich te hebben als ze achter het stuur zitten. 
Motorrijders en hun passagiers dienen een helm te 
dragen. In Ierland wordt streng toegezien op het gebruik 
van alcohol bij bestuurders. Niet drinken als u nog 
gaat rijden is het beste advies. In de Ierse Republiek 
geven de borden met de ter plaatse geldende snelheid 
nu de maximumsnelheid aan in kilometers per uur en 
niet meer in mijlen per uur! Op een aantal wegen in 
de republiek zijn bovendien de maximumsnelheden 
gewijzigd. Vooral wanneer u de grens over gaat is het 
verstandig even stil te staan bij de andere regels. In 
de republiek van Ierland is het “Barrier Free Tolling” 
geïntroduceerd. Voor meer informatie, ga naar  
eflow.ie. In Noord-Ierland is de maximumsnelheid 50 
km/30 mijl p/u in de bebouwde kom, 100 km/60 mijl p/u 
op buitenwegen en 110 km/70 mijl p/u op snelwegen, 
tenzij uiteraard anders aangegeven. In de republiek 
Ierland is de maximumsnelheid op motorwegen 120 
km, op doorgaande wegen 100 km en op andere 
wegen buiten de bebouwde kom 80 km. In Noord-
Ierland zijn zowel afstanden als maximumsnelheden in 
mijlen aangegeven en de plaatsnamen worden alleen 
in het Engels vermeld. Zoals gezegd: in de republiek 
Ierland worden nu alleen kilometers gebruikt zowel 
voor bewegwijzering als maximum snelheden; de 
plaatsnamen staan zowel in het Engels als in het Iers 
(Gaelisch) vermeld. In heel Ierland zijn benzinestations 
die loodvrije benzine en diesel verkopen. Voor meer 
informatie kunt u de speciale brochure van Ierland 
Toerisme opvragen over autorijden in Ierland. Tot de 
automobiel organisaties in Ierland behoren:
The Automobile Association (AA)
Tel: +44 161 333 0004
theAA.com
RAC Motoring Service
Tel: +44 192 243 7000
rac.co.uk

Per auto is de beste manier om Ierland te ontdekken.
De meeste bekende autoverhuurbedrijven hebben een 
vestiging op de luchthavens, in de veerhavens en in de 
Ierse steden. Sommige maatschappijen verhuren niet 
aan bestuurders onder 21 en boven de 70 jaar oud, 
check met uw verhuurbedrijf voor boekingen. Een geldig 
rijbewijs is altijd noodzakelijk, voor overige regels en 
voorwaarden kunt u bij het verhuurbedrijf terecht. Het 
huren van een auto kan voordeliger zijn wanneer de 
reservering heeft plaatsgevonden voordat u in Ierland 
aankomt. Vooral in het hoogseizoen verdient het 
aanbeveling vooraf te reserveren. Het merendeel van de 
huurauto’s is uitgerust met een gewone versnellingsbak. 
Bij tijdig reserveren kunt u echter ook over een auto 
met automatische versnellingsbak beschikken. Deze 
zijn wel iets duurder. Ook kinderzitjes moeten van 
tevoren worden gereserveerd. Om misverstanden te 
voorkomen, is het raadzaam om altijd de gedetailleerde 
algemene voorwaarden van de huurboeking vooraf 
te controleren. Zelfs als je boekt via een derde partij 
(makelaar, agent, touroperator), zal je gevraagd worden 
om een huurovereenkomst met het autoverhuurbedrijf 
te tekenen. Neem dus op voorhand wat tijd voor 
het selecteren van de verschillende verzekeringen, 
verklaringen van afstand en andere opties die bij je 
behoeften passen en om de bijbehorende kosten 
te begrijpen. Wanneer u met een gehuurde auto de 
grens tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland wilt 
overschrijden, dient u hiervan het verhuurbedrijf in 
kennis te stellen. De Car Rental Council of Ireland is 
de vertegenwoordiger van de autoverhuurbedrijven 
in Ierland. Ga naar carrentalcouncil.ie en voor 
Noord-Ierland ga British Vehicle Rental and Leasing 
Association naar bvrla.co.uk

AUTORIJDEN
Bezoekers die willen autorijden in Ierland dienen in 
het bezit te zijn van een geldig rijbewijs uit hun eigen 
land. In Ierland rijdt men links en het dragen van 

AUTOHUUR EN PUNTEN  
 Om REkENiNg mEE TE  
 HOUdEN 
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Bury Quay, Tullamore, Co. Offaly, Ireland       
Tel: +353 (0) 57 93 25015   Email: info@tullamoredew.com 
www.tullamoredewvisitorcentre.com      
facebook.com/TullamoreDewVisitorCentre

• 7 dagen per week open, gedurende het hele jaar 
• Rondleidingen • Begeleide proeverij   

• Cadeauwinkel • Café

GLaSSES up To DrInkInG rESponSIBLy GEnIET, maar DrInk mET maTE.

Bury Quay, Tullamore, Co. Offaly, Ireland      
Tel: +353 (0) 57 93 25015   Email: info@tullamoredew.com
www.tullamoredewvisitorcentre.com     
facebook.com/TullamoreDewVisitorCentre

7 dagen per week open, gedurende het hele jaar
 Begeleide proeverij  

 Cadeauwinkel • Café
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BELGIË
Active Golf Travel +32 (0) 2 511 8570 activegolf.be ● ● ● ● ● ●

Anders Reizen +32 (0) 13 33 4040 andersreizen.be ● ● ● ●

Begonia Tours +32 (0) 9 345 45 42 begoniatours.be ●  

Belcotravel & Tours belcotravel.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BT Tours +32 (0) 6 431 25 85 bttours.be ●

Carolus Reizen +32 (0) 14 811 141 carolus.be ● ●

Cocon Reizen +32 (0) 14 31 04 04 cocon.be ●

Cosmolingua +32 (0) 3 236 4400 cosmolingua.be ●

De Zigeuner +32 (0) 11 35 0404 dezigeuner.com ●

Dynamer +32 (0) 2 544 0100 dynamer.be ● ● ●

EF Education ef.be ● ● ● ● ● ●

Eigen-Wijze-Reizen +32 (0) 16 62 4762 eigenwijzereizen.be ● ● ●

ELS-Educational & 
Language Travel Service +32 (0) 9 245 1336 els.be ●

Exclusive Destinations +32 (0) 9 234 07 00 exlusivedestinations.be ● ● ● ● ● ●

Flamingo Busvakanties +32 (0) 56 702444 fl amingo-busvakanties.be ●

Gallia gallia.be ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Golf Direct +32 (0) 3 650 29 90 golfdirect.be ● ● ●

Ictam Reizen +32 (0) 2548 9898 ictam.com ●

Interhome +32 (0) 2 648 9955 interhome.be ● ● ● ●

Jetair Citytrips jetair.be ● ● ● ● ●

Joker +32 (0) 15 21 87 77 joker.be ● ● ● ● ●

Languages & Travel +32 (0) 2 646 9770 langtra.be ● ● ●

Langues Vivantes +32 (0) 2 230 0190 languesvivantes.com ●

Le Boat leboat.nl ●

Neckermann Citytrips Europe +32 (0) 7 023 3906 neckermann.be ● ● ● ● ● ●

Pam Vermeulen +32 (0) 3 232 01 80 pam-vermeulen.be ● ● ● ●

Reizen De Ras +32 (0) 53 800808 deras.be ●

Reizen Lauwers +32 (0) 3 460 1818 lauwers.be ● ●

SEF Travel +32 (0) 9 348 3181 seftravel.be ● ● ● ● ● ● ● ●

Sunjets  +32 (0) 0800 42 44 46 48 sunjets.be ● ●

Squatra +32 (0) 9 222 50 12 squatra.be ●

TeVoet Wandelreizen +32 (0) 9 233 45 33 tevoet.be ●

Thomas Cook thomascook.be ● ● ● ● ● ●

Verhoeven Reizen +32 (0) 3 311 59 59 verhoeven.be ●

VOS Travel +32 (0) 5 124 03 40 vostravel.be ● ●

Voyages Leonard +32 (0) 4 387 9880 voyages-leonard.be ● ● ● ●

VTB Reizen vtb-reizen.be ● ●

Een compleet en up-to-date overzicht van touroperators kunt u vinden op ierland.nl of ireland.com. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan.
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 IERLAND INFORMATIE

W = Watersport     S = Stacaravans     H = Huifkar     G= Gezondheid/Spa     C = Culinair

Meer dan 100 vestigingen in Ierland!
Betere ingrediënten.
Betere Pizza.

mm_ti_MB15_NL_layout_practicals_FINAL_TP.indd   50 21/11/2014   00:33

http://www.tullamoredewvisitorcentre.com


BIJ HOOPMAN ZITTEN

 

GEBROEDERLIJK NAAST ELKAAR OM LEKKER TE

EN OM NAAR DE BESTE

TE KIJKEN

HOOPMAN IS GEOPEND

IERSE GASTVRIJHEID IN HARTJE AMSTERDAM

HET IS MOGELIJK OM BIJ ONS EEN APARTE RUIMTE TE RESERVEREN. BEL ONS OP 0031 (0) 20 6381408

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.HOOPMAN.NL
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K I L O M E T E R S

M I j L E n

Toeristische informatie VVV  
(hele jaar geopend)

Toeristische informatie VVV  
(seizoensgebonden)

Strand

Snelweg
Hoofdweg
Secundaire weg
Spoorweg
Veerboot
Vliegveld

Kaart & route 
afstandentabel
De wegen in Ierland variëren van 
moderne snelwegen tot smalle 
landweggetjes. Rijden in Ierland kan 
een magische ervaring zijn, met na elke 
bocht een nieuw landschap of uitzicht.

Bekijk en download de ‘Great Irish Road Trips’  
gids op ireland.com

Download de gratis ‘Great Irish Road Trips’  
app in de App Store.
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