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Denk aan helden. Denk aan 
spanning. Denk aan betovering. 
In Ierland mag je het allerbeste 
verwachten. Ongelofelijke 
landschappen, warme mensen en 
bijzonder charmante dorpjes. 
Stort je op Ierlands Eeuwenoude 
Oosten, waar fascinerende 
verhalen liggen. Waai uit op de 
Wild Atlantic Way, langs een 
oceaankust die je nergens anders 
vindt. Of laat je overdonderen 
door wat je ziet op de Causeway 
Coastal Route. Dit is het moment...

ierland 
welkom
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 Ierland In een oogopslag

Vuurtoren fanaD heaD 
Reis langs de noordelijke rand van Donegal 
en je betreedt een wereld van schitterende 
zeelandschappen. Dit is het schiereiland 
Fanad Head, met zijn vuurtoren hoog op één 
van de meest woeste plekken van het eiland. 
Dit fantastische baken werd meer dan 200 
jaar geleden gebouwd om schepen en zeelui 
de weg te wijzen. Nog steeds staat deze 
vuurtoren trots op een rots uit te kijken over 
de woelige Atlantische Oceaan op één van de 
ruigste stukken van de Wild Atlantic Way. Van 
countrypubs tot wandelingen door de wildernis, 
alles ligt hier voor het grijpen.

stel je eens 
voor...

Ierland 0504 Ierland



IN AN EXPERIENCE of  TASTE & TRUE CHARACTER at the HOME of  TULLAMORE D.E.W.

of

 met De kabelbaan 
De eilanden van Ierland zijn uniek, met 
vriendelijke bewoners, traditionele 
cultuur en ruige natuur. De meeste van 
deze verborgen schatten zijn per (veer)
boot bereikbaar. Maar naar één eiland is 
de reis zelf al een avontuur. Dursey  
Island, voor de kust van het schiereiland 
Beara in county Cork, heeft de enige 
kabelbaan van Ierland, boven het 
onstuimige water van de Dursey 
Sound. Er wonen maar zes mensen op 
het eiland en het is een paradijs voor 
natuurliefhebbers. Je kunt er goed vogels, 
walvissen en dolfijnen spotten. 

 traDitionele 
muziekSeSSie  
Er gaat niets boven de sfeer van een 
traditionele muzieksessie in Ierland. Het 
publiek tikt en klapt mee en iedereen 
die wil, kan meespelen. De muzikanten 
wisselen elkaar af en het is daardoor 
vaak een spontaan gebeuren. De muziek 
maakt de dorpen en steden van Ierland 
extra bijzonder om te bezoeken. County 
Clare staat bekend om zijn fantastische 
traditionele muziekdorpen, zoals Doolin, 
Kilrush en Ennis. Maar ook in de Dufferin 
Arms in Killyleagh in county Down ben je 
zeker van een te gekke sessie.  

 black taxi tourS 
Je hebt begeleide tours – en je hebt de 
Black Taxi Tour in Belfast. Wat een manier 
om de stad te zien! Spring in een originele 
zwarte taxi en laat je door een lokale 
chauffeur rondrijden langs boeiende 
bezienswaardigheden. Hij/zij geeft je alle 
inside-info over een van de opwindendste 
Europese steden. Je kunt kiezen voor een 
Belfast Historical Buildings Tour, Belfast 
Political & Murals Tour of een trip naar de 
Causeway Coast en Giant’s Causeway. Ben 
je fan van Game of Thrones? Maak dan de 
rondrit langs alle locaties. Allemaal in je 
eigen comfortabele taxi!

1 Carrick-a-Rede touwbrug, county Antrim. Zalmvissers 
bouwden hier in 1755 een brug. 2 Reginald’s Tower, 
Waterford. De eerste toren werd hier in 914 gebouwd door 
Vikingen. 3 Dursey Island, county Cork. Reis net als de 
eilandbewoners met de enige kabelbaan van Ierland.  
4 Black Taxi Tour. Laat je door een lokale chauffeur 
rondrijden. 5 Traditionele muzieksessie. Deze kunnen soms 
spontaan ontstaan in een pub.

Doe eens wat anders op vakantie– In Ierland barst het 
van de unieke mogelijkheden, van traditionele muziek 
tot een eilandkabelbaan. 

Doe eens  
iets anDers

 loop oVer een touwbrug 
Hij wiebelt, slingert en schommelt. 
Het is een fenomenale ervaring om de 
touwbrug van Carrick-a-Rede over te 
steken. En maak je geen zorgen, want 
al ziet het er eng uit, het is volkomen 
veilig. De brug werd oorspronkelijk door 
zalmvissers gebruikt en overspant de 
kloof tussen de rand van de Causeway 
Coast en Carrick-a-Rede Island. Sta je op 
de brug, let dan op de zeevogels hoog  
boven je. Als je geluk hebt, zie je onder  
je in de Atlantische Oceaan een 
reuzenhaai, dolfijn of vinvis. Echt een 
onvergetelijke ervaring.  

 Doe een Vikingen-tour 
De Vikingen kwamen in de jaren 800 
naar Ierland en ze zijn nog steeds 
onderwerp van gesprek! De Vikingen 
kwamen in de jaren 800 naar Ierland en 
we hebben het nog steeds over ze! De stad 
Waterford werd in 914 door de Vikingen 
gesticht. Kom langs en maak een 
historische stadswandeling met de Epic 
Tour of the Viking Triangle. Of spring  
aan boord van een nagebouwd 
Vikingschip met Viking Tours Ireland 
en vaar over de Shannon naar de 
kloosternederzetting Clonmacnoise, 
opgericht in 547 door St Ciaran.

 Ierland Ontsnappen
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Van hotels op een klif tot mooie B&B’s in 
de idyllische natuur, Ierland heeft unieke 
plaatsen om te overnachten. En meestal is 
het uitzicht fantastisch.

“elke kamer  
kijkt uit op De  
Stille arDmore  
bay. het interieur  
iS een mix Van  
Stoere, lokale 
materialen en  
helDere 
kleuraccenten.”

 een 
 kamer  
 met UitzicHt

1. achill cliff houSe hotel
Een smalle brug verbindt Achill Island met het 
vasteland. Op dit stipje in de oceaan vind je een 
prachtig stuk pure natuur en oude geschiedenis, 
en het Achill Cliff House Hotel weet dat optimaal 
te benutten. Overal waar je kijkt zie je bergen 
opdoemen, de schuimende zee, torenhoge zeerotsen 
en groene natuur. Hier liggen ook de hoogste 
zeekliffen van Noord-Europa en je vindt er maar 
liefst vijf Blauwe Vlag stranden. achillcliff.com

2. blackheaD lightkeeper’S 
cottageS
Deze cottages liggen aan de prachtige kust van de 
Noord-Ierse county Antrim. Verblijf hier op een 
historisch plekje. De Lightkeeper’s Cottages liggen 
32 km ten noorden van Belfast. Je hebt er prachtig 
uitzicht over Belfast Lough. Ruig en knus in de 
winter, prachtig helder in de zomer, deze huisjes 
zijn het hele jaar door een geweldige plek om te 
overnachten. irishlandmark.com

3. het cliff houSe hotel
Dit hotel ligt op een klif in county Waterford en is 
één en al glamour. Elke kamer kijkt uit op de stille 
Ardmore Bay. Het interieur is een mix van stoere, 
lokale materialen en heldere kleuraccenten. Het 
Cliff House Hotel biedt ultieme ontspanning in het 
eeuwenoude oosten van Ierland. Een gebied waar  
je veel restaurants, landhuizen en verscholen  
baaien vindt. thecliffhousehotel.com

4. ballyVolane houSe
Kom helemaal tot rust in een knus landhuis 
omringd door tuinen, een weids park en meren.  
Dit magnifieke, historische landhuis werd 
gebouwd in 1728 en straalt gastvrijheid uit. Geniet 
van de prachtige omgeving van Blackwater Valley 
in county Cork in het eeuwenoude oosten van 
Ierland. Met slechts zes slaapkamers voelt het 
huis privé en heeft het een informele sfeer. In de 
tuinen is er de mogelijkheid om te ‘glampen’, in zes 
klokvormige tenten met tweepersoonsbedden en 
een kroonluchter met theelichtjes! 
ballyvolanehouse.ie 

5. finn lough bubble DomeS
De Bubble Domes van Finn Lough zijn glazen 
bollen om in te slapen. Ze liggen diep in het bos in 
de buurt van het meer in county Fermanagh. Voor 
je het weet voel je je helemaal één met de natuur. 
Met niets dan doorzichtige wanden tussen jou, 
het bos en de sterrenhemel ben je onderdeel van 
de natuur, terwijl je heerlijk in je hemelbed ligt. 
finnlough.com 

Zie	voor	meer	informatie	
over	accommodatie:		
ierland.nl of	ireland.com

1 Achill Island, county Mayo. 
Rustig, afgelegen hotel om 
helemaal op te laden op Achill 
Island. 2 Blackhead Lightkeeper’s 
Cottages, county Antrim. 
Met panoramisch vergezicht 
en dichtbij het victoriaanse 
Whitehead. 3 Cliff House Hotel, 
county Waterford. Hotel aan 
de mooie Ardmore Bay, waar je 
doucht met uitzicht op zee.  
4 Ballyvolane House, county 
Cork. Bekroonde accommodatie  
in landhuishotel.  5 Finn 
Lough Bubble Domes, county 
Fermanagh. Voel je verbonden 
met Moeder Aarde – slapen onder 
de sterren. 

 Ierland Accommodaties
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BEZOEK TITANIC BELFAST
GEBOORTEPLAATS VAN DE TITANIC EN TROTSE WINNAAR VAN 

EUROPA’ S BELANGRIJKSTE TOERISTISCHE ATTRACTIE

VOOR INFORMATIE EN OM TE BOEKEN BEZOEK TITANICBELFAST.COM

1 Blarney, county Cork. Thuis van de beroemde Blarney 
Stone. 2 Cahir, county Tipperary. Toneel van belegeringen en 
bombardementen. 3 Glenveagh, county Donegal. Gebouwd 
als romantisch verblijf in Schotse stijl. 4 Enniskillen, county 
Fermanagh. Oorspronkelijk uit de 16e eeuw. 5 Trim, county 
Meath. Grootste Normandische kasteel in Ierland. 6 Dunluce, 
county Antrim. De inspiratie voor Cair Paravel uit De 
kronieken van Narnia van C.S. Lewis.

1Blarney in county Cork staat een van Ierlands 
beroemdste kastelen en een fantastische mix 

van historie, schoonheid en vermaak. Kus de 
Blarney Stone voor de “gift of the gab” (vlotte 
babbel), slenter door de tuinen en proef de 
romantiek van de Rock Close, in 1824 beschreven 
als “een sprookjesplek”.

2Cahir	Castle in county Tipperary dateert uit de 
13e eeuw en lijkt uit de omringende rotsen te 

zijn gegroeid. Het is een van de grootste kastelen 
in Ierland. Gedurende de jaren is het vergroot, 
herbouwd, bestormd en getuige geweest van alles 
van verraad tot moord. Het was zelfs te zien in de 
film Excalibur – een echte must dus.

3Glenveagh is gebouwd in de Schotse baroniale stijl en ligt 
in de ongerepte natuur van het Glenveagh National Park in 

county Donegal. Het is gezien de prachtige ligging geen wonder 
dat volgens de geruchten sterren als Marilyn Monroe, Clark Gable 
en Charlie Chaplin hier vakantie vierden.

4 Enniskillen	Castle	ligt fraai in het historische Enniskillen in 
county Fermanagh. Het werd bijna 600 jaar geleden gebouwd 

door de heersende Gaelic familie Maguire. Het kijkt uit over de 
rivier de Erne en bewaakte een van de weinige doorgangen naar 
UIster. Nu is dit het Fermanagh County Museum.

5Trim	Castle in county Meath heeft vele gedaanten gehad: 
fort, huis, gevangenis, filmdecor (Braveheart werd hier 

opgenomen). Maar het heeft bij dit alles zijn stoere pracht en hoogte 
behouden. Het kasteel werd in de 12e eeuw gebouwd en heeft een 20-zijdige 
toren die uitkijkt over de Boyne.

6Bovenop een klif in county Antrim vindt je het het indrukwekkende 
kasteel Dunluce. Het bouwwerk balanceert op de rand van een basaltrots 

en lijkt op iets uit een fantasyfilm. De afgrond aan beide zijden is zo steil dat 
op een stormachtige avond in 1639 de keuken in zee viel!   

Waarom staat Ierland bekend om haar kastelen? Omdat ze 
overal zijn. In kleine dorpen en grote steden en zelfs op de meest 
afgelegen plekken staan deze herinneringen aan het verleden. 

ontDek alles over... 
kastelen

Veel van de eerste kastelen werden van aarde en hout gebouwd door de Anglo-
Normandiërs, maar vanaf eind 12e eeuw gebruikten ze steen. Tegenwoordig 
vind je allerlei soorten kastelen, van kastelen met afbrokkelende torens 
tot enorme middeleeuwse kolossen. Ga op in de verhalen over wrede 
belegeringen in Athlone Castle of relax in het elegante Ballygally Castle in 
county Antrim – wat je ook zoekt, je vindt het in de Ierse kastelen.

Ierland Ontdek alles over

2

3

5
4

1

6

Ierland 11



 Lough Eske Castle, een Solís Hotel & Spa 

ContaCtgegevens 

a Lough Eske, Donegal Town, county Donegal, Ierland
t +353 (0) 74 972 5100 
F +353 (0) 74 972 3762
e reservations.lougheske@solishotels.com
W www.solishotels.com/lougheskecastle

Lough Eske Castle, een Solís Hotel met spa, ligt tussen 17 hectare 
bos en werd geopend in december 2007. Dit fraai gerenoveerde 
kasteelhotel paart historische klasse aan moderne elegantie. Of je 
nu wilt ontspannen en opknappen in onze bekroonde spa van Solís, 
uitgebreid uit eten wilt of de prachtige omgeving wilt verkennen van 
county Donegal, Lough Eske Castle heeft het allemaal.

Lough Eske Castle is ideaal voor een luxe en knusse midweek in 
Donegals enige kasteelhotel met vijf sterren. Het kasteel heeft vele 
prijzen gewonnen, waaronder de Luxury Travel Guide Award  
2016, de Venue Coordinator of the Year 2016 en TripAdvisor Travellers 
Choice 2016. In Lough Eske Castle kom je echt tot rust en word je 
vertrouwelijk, loyaal, mondain en onvergetelijk hartelijk behandeld.

Geniet van Iers eten op topniveau,  
in restaurants, gastropubs en op 
foodmarkten.

 eten in  
 ierlanD

traDitionele Smaken
Ierland heeft genoeg te bieden als het op lekker eten 
aankomt. Ierse restaurants staan bekend om hun 
verse, moderne en heerlijke gerechten die trouw 
blijven aan het traditionele Ierse eten. Op de 
menukaarten vind je mooie combinaties van 
plaatselijke kwaliteitsproducten klaargemaakt met 
de nieuwste technieken. 

Wie op zoek is naar de authentieke smaak van 
Ierland, moet zeker een portie ‘coddle’ bij The 
Woollen Mills in Dublin proberen. Dit is een  
hartige schotel met worst, spek en aardappels, uniek 
in deze stad. Ervaar ook de eetcultuur van Cork op 
The English Market. Daar vind je het beroemde 
pikante rundvlees van Tom Durcan en lunch bij  
No 5 Fenn’s Quay, waar ze een heerlijke 
zuurkoolsandwich serveren. 

Irish	stew	(stoofschotel) is een traditioneel Iers 
gerecht dat bestaat uit lam, aardappels en wortels: 
Gleeson’s of Roscommon staat erom bekend. De	
smoked	fish	platters (gerookte visschotels) zijn 
populair aan de Wild Atlantic Way; ze bieden het 
beste uit de zee met een moderne twist in een van 
Ierlands oudste eettradities.  

Probeer ook: de ‘black	pudding’ (bloedworst) 
uit Clonakilty, vers gebakken bruin	sodabrood 
en boxty (aardappelkoeken). Iets wat je ook echt 
een keer geprobeerd moet hebben, is het	Ierse	
ontbijt: de Noord-Ierse specialiteit is de Ulster Fry, 
een traditioneel festijn met spek, (bloed)worst, 
tomaat en worstjes, geserveerd met ‘potato farl’ 
(aardappelbrood) en sodabrood. 

De natuurlijke VoorraaDkelDer
Ierland blinkt uit in diverse ambachtelijke kazen 
met een opvallend romige smaak. Probeer, Kearney 
Blue, Cashel Blue, St Tola, Leggygowan en de 
eerste gerookte brie in Europa: Ballyoak van de 
Fivemiletown Creamery. Verwacht in Ierland vlees 
van hoge kwaliteit: grasrund uit groene weides 
en met kruiden gevoed berglam. Van oesters tot 
krabbenscharen, van mosselen tot kreeft: de Ierse 
zeevruchten	zijn uitzonderlijk. Onze tip? Hou het 
simpel met Guinness en oesters of superverse ‘fish 
& chips’. Beter kan niet.

De beSte lokale Dranken
Bij goed eten hoort een lekker drankje en Ierland 
vind je die overal. Ga je voor een lekker glas whiskey, 
dan heb je genoeg keus. Zo heb je klassiekers 
als Bushmills en Jameson en nieuwkomers als 
Teeling, Glendalough, Nephin en Blackwater. De 
bierindustrie floreert met de Brú	Brewery, Bo	
Bristle en Hilden, om er maar een paar te noemen. 
Of probeer Ierse ambachtelijke gin van kleine 
distilleerderijen zoals de Dingle	Distillery in county 
Kerry en ShortCross	Gin	in county Down. En vergeet 
zeker niet de bekroonde	AJ-appelsap (van verse 
Armagh-appels) te proberen. 

1 Hatch & Sons, Dublin. Een geweldige plek voor 
traditionele gerechten in het hart van Dublin.  
2 Established Coffee, Belfast. Heerlijke broden, 
salades en appeltaarten in de charmante wijk 
Cathedral Quarter. 3 The Woollen Mills, Dublin. 
Serveert lekkere traditioneel Iers gïnspireerde 
gerechten. 4 Hilden Brewery, Lisburn. De oudste 
onafhankelijke brouwerij op het Ierse eiland.  
5 Bij Ox, Belfast. Kun je genieten van allerlei  
heerlijks uit de zee (en heel veel ander eten). Dit  
Michelin-restaurantmaakt gebruik van de beste  
lokale ingrediënten. 

 Ierland Culinair

Bezoek een foodmarkt, 
zoals The English Market 
in Cork (te zien op de 
afbeelding), St George’s 
Market in Belfast en de 
Temple Bar Food Market 
in Dublin. Of bezoek 
één van de vele kleinere 
markten op het eiland. 

TOPTIP

1

2 3

5
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tijd om er 
tussenuit te gaan... 

ervaar de schoonheid van  
de Aran Islands, Galway

Bel ons op +353 91 568903
Ga naar aranislandferries.com

Aran Island Ferries ad-3.indd   2 16/10/2015   13:27

1 Festivalpret. Pik de swingsfeer op  
bij Fleadh Cheoil na hÉireann.  
2 Een sessie. Overal op het eiland 
worden er traditionele muzieksessies 
gehouden in pubs. 3 Een bodhrán 
bewerken. De oude lijsttrommel, het 
hart van de Ierse traditionele muziek. 
4 Doolin, county Clare. De Ierse steden 
en dorpen zijn topplekken om naar 
traditionele muziek te luisteren.  
5 Ulster-Schotse tradities. Hoor de 
beat van de machtige Lambeg-drum op 
een Ulster-Schots festival of parade.

1. De feStiValS
Op Ierse muziekfestivals kun je dezelfde sfeer ervaren als bij muzieksessies, 
maar dan verspreid over een aantal dagen of zelfs weken. Tijdens het 
Temple Bar TradFest in Dublin (januari) vinden er overal concerten op 
opgewone plekken plaats. Na het donker gaat de muziek nog in de pubs 
door. Fleadh Cheoil na hÉireann (augustus) in Ennis, county Clare, is een 
wereldberoemd festival waar zo’n 400.000 bezoekers op afkomen voor 
muzieksessies, wedstrijden en straatmuziek. Of kom in de stemming op het 
Derry International Irish Music Festival (eind januari). Dit is een week lang 
genieten van voorstellingen met het beste uit de ‘trad’ muziekscene.

2. De SeSSie
De sessie (seisiún op zijn Iers) vormt het hart van de Ierse traditionele muziek. 
Sessies zijn een essentieel onderdeel van de gemeenschap en vinden overal 
in Ierland plaats. Van uptempo nummers tot trieste ballades (sean nós 
genaamd), het publiek tikt en klapt mee en wordt helemaal meegezogen 
in de muziek. Zoek je een pub met traditionele muziek? Ga dan naar The 
Cobblestone in Dublin, Kelly’s Cellars in Belfast, de Crane Bar in Galway, 
Peadar O’Donnell’s in Derry~Londonderry of An Spailpín Fánach in Cork.

3. De inStrumenten
Waarschijnlijk is de bodhrán het beroemdste Ierse instrument. Dit is een 
lijsttrommel die met een cipín (houten stokje) wordt bespeeld. Hij produceert 
een subtiel, kloppend ritme waarop je vanzelf gaat dansen. Bij een sessie 
zie je meestal ook een tin whistle (een simpel fluitje) en de fiddle (een viool 
die op een speciale wijze wordt bespeeld). Let ook op de uilleann pipes, deze 
wordt door velen als de meest melodische doedelzak ter wereld gezien.

4. waar naartoe
Overal op het eiland kun je traditionele muziek horen, van kleine bijzondere 
pubs als de Fisherman’s Thatched Inn in county Laois tot de Crosskeys Inn 
in county Antrim. Maar als het gaat om muziek, springen twee county’s er 
tussenuit: county Clare en county Donegal. Ga naar de levendige dorpen 
Doolin (afgebeeld), Kilfenora en Ballyvaughan in county Clare en de plaatsen 
Gweedore, Donegal en Letterkenny in county Donegal.

5. ulSter-SchotSe traDitieS
De Ulster-Schotse gemeenschap in Noord-Ierland heeft een historie die 
teruggaat tot de 17e eeuw. Hun sterke muzikale erfgoed heeft een heel ander 
geluid dan traditionele Ierse muziek. De combinatie van fiddle, doedelzak en 
Lambeg-drum zorgt voor een uniek geluid dat je het beste kunt beluisteren op 
festivals als het Donaghadee Ulster-Scots Festival in juli. Behalve muziek en 
dans vind je hier ook Ulster-Schotse ambachten en Ulster-Schots eten. 

Er gaat niets boven de sfeer van een traditionele muzieksessie 
in Ierland. Muziek is een wezenlijk deel van het eeuwenoude 
erfgoed van het eiland. Je voelt het pure ritme van de Ierse 
instrumenten en wordt deel van een unieke muziekervaring.

vijf Dingen Die je 
moet weten over…
ierse mUziek

Ierland Muziek

1

2

3

4

5

FO
TO

: S
hu

TT
eR

ST
oC

k.
Co

M

Ierland 15



Alle nationale (kunst)musea van 
Ierland zijn gratis toegankelijk.

Dublin is een Unesco-Literatuurstad 
– ontdek meer in het Dublin Writers 
Museum op Parnell Square.

Dublin is compact en alles is goed 
te lopen, maar je kunt ook gebruik 
maken van de Dublin Bus, de Luas 
(tram) of de DART (trein naar de 
noord- en zuidkust).

Wanneer Te gaan: Dublin 
bruist het hele jaar. In maart is er 
het St Patrick’s Festival. In de zomer 
zijn er festivals in de stadsparken 
en het havengebied. In de herfst 
bestaat het festivalseizoen uit 
theater-, mode-, muziek- en 
Halloweenevenementen. Ook 
daarna is er nog genoeg te beleven 
met eerst het New Year’s Festival en 
in januari het Temple Bar TradFest.

Dublin profiteert volop van zijn fraaie 
ligging tussen de bergen en de Ierse Zee. 
De stad is omgeven door mooie, sfeervolle 
kustdorpen. Je vindt er kastelen, 
coole bars, craic (plezier) en je kunt er 
mooie klifwandelingen maken. De 
nabijgelegen Dublin Mountains zijn een 
wandelparadijs. Al deze mogelijkheden 
in de buurt maken Dublin extra 
aantrekkelijk. Maar wil je het unieke 
karakter van de stad leren kennen, ga  
dan vooral naar het centrum. 

Het bruisende Dublin is creatief, 
kosmopolitisch en cultureel. Van de 
keienstraten van Temple Bar tot de 
museumzalen van het Irish Museum of 
Modern Art, de Hugh Lane en de National 
Gallery of Ireland.

In Dublin kun je alles makkelijk 
lopen. Kuier over bruggen, door smalle 
steegjes en langs levendige pubs. Je ziet 
de geheime glas-in-loodramen van Harry 
Clarke op Asdill’s Row en de promenades 
langs de Liffey.

Je vind er Christ Church Cathedral 
uit 1030 en het Dublin Castle met zijn 
geschiedenis vanaf de eerste Keltische 
nederzetting in de 1e eeuw. Dan is nog 
Kilmainham Gaol, één van de grootste 

lege gevangenissen van Europa. Deze 
speelde een belangrijke rol in de Ierse 
geschiedenis tussen 1780 en 1920.

Stap Trinity College binnen voor het 
beroemde 9e-eeuwse manuscript: The 
Book of Kells; bekijk de schitterende 
collectie prehistorische gouden sieraden 
in het National Museum of Ireland; en 
kom alles te weten over het beroemde 
Ierse bier in het Guinness Storehouse met 
de Gravity Bar voor panoramisch uitzicht.

En als je van lekker eten houdt, dan 
zit je hier op de goede plek. De eetscene 
van Dublin is vlot en vooruitstrevend. 
De overvloed aan verse producten 
van het eiland vind je terug in de vele 
hippe cafés, street food kraampjes en in 
hoogwaardige restaurants.

Proef op zaterdag verse oesters op de 
Temple Bar Food Market, geniet van het 
vijfgangenmenu in het befaamde Forest 
Avenue of eet een broodje kreeft in het 
visrestaurantje Klaw in Temple Bar.

Traditionele pubs, zoals de Stag’s 
Head, Palace Bar en Kehoe’s; mooie, 
groene plekken langs het Grand Canal en 
het Phoenix Park; en het hele jaar door 
festivals: Dublin is niet alleen een leuke 
stad, Dublin is een avontuur.

   DUBlin

 steDentrips
In Ierland liggen een aantal fascinerende steden.  
Geniet van de frisse zeewind in Dublin en ga sightseeën  
in Belfast en Cork. 

 gOeD  
 OM Te  
 WeTen

1 Rivier de Liffey. De Liffey heeft veel bruggen en 
verdeelt de stad in noord en zuid. 2 Trinity College 
Dublin. Deze historische universiteit werd in 1592 
opgericht. 3 Temple Bar. Geniet van muziek, kunst, 
films en lekker eten in de culturele wijk van Dublin. 
4 The Winding Stair. Perfect om het moderne 
Ierland te proeven. 5 Ha’penny Bridge. Dublins 
iconische brug, gebouwd in mei 1816.
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 Ierland Steden

eTeN    De Fish Shop ligt in de buurt van 
het 17e-eeuwse marktplein Smithfield 
(waar de old Jameson Distillery staat). 
hier kun je in een ongedwongen sfeer 
genieten van visgerechten. Loop de 
Winding Stair op Lower ormond Quay 
binnen en het voelt alsof je een boek 
binnenstapt – of op zijn minst een 
boekwinkel! Dit restaurant verkoopt 
ook boeken en serveert moderne Ierse 
gerechten met uitzicht over de Liffey. of 
geniet van de veelgeprezen kookkunst 
van het sfeervolle restaurant Delahunt 
in een historisch gebouw op Lower 
Camden Street. 

DriNKeN    Ben je op zoek naar een 
écht Ierse pub waar ze traditionele Ierse 
muziek spelen? Ga naar The Cobblestone 
in Smithfield, een pub bekend om 
zijn legendarische muzieksessies. The 
Long Hall op South Great George’s 
Street is een echt begrip in de stad. 
het heeft een victoriaans interieur 
dat sinds de opening in 1860 weinig is 
veranderd. Lambrisering en knusse snugs 
(traditionele privézitjes) bepalen de sfeer 
in het kleine, maar charmante Toner’s op 
Lower Baggot Street. het werd in 1818 
geopend als bar en kruidenierswinkel 
ineen, en veel van de originele details 
zijn behouden. 

SlAPeN    The Generator in Smithfield 
geeft het woord ‘hostel’ een nieuwe 
betekenis. hier krijg je betaalbare 

en goede accommodatie in een 
moderne omgeving, met één- en 
tweepersoonskamers en slaapzaaltjes. 
Ga voor boetiekstijl in het Roxford Lodge 
Hotel, compleet met glas-in-loodramen, 
tuin en goed ingerichte kamers. of 
ga voor een hotel in de buurt van alle 
musea en kies het Drury Court Hotel in 
het hart van hipster-Dublin. 
 
DOeN   Dublin heeft twee grote 

whiskeystokerijen: de Old Jameson 
Distillery (in maart 2017 heropend 
na renovatie) en de nieuwere Teeling 
Distillery in de historische wijk Liberties. 
Bij beide kun je de whiskeys proeven 
en een rondleiding krijgen. EPIC Ireland 
CHQ is een nieuw museum op Custom 
house Quay. het verbeeldt de emigratie 
van het Ierse volk over de hele wereld 
en is uitgerust met ultramoderne zalen 
en een Irish Family history Centre. Aan 
St Stephen’s Green vind je het Little 
Museum of Dublin, een excentriek 
stadsmuseum. 

ONTDeKKeN   Dublin is de perfecte 
plek om cultuur te snuiven en uit te 
waaien aan het strand. Je kunt kajakken 
naar Dalkey Island (kayaking.ie), lopen 
over de victoriaanse pier van Dun 
Laoghaire, verse vis eten in Howth of 
een bezoek brengen aan het historische 
Malahide Castle. het beste uitzicht 
op zee heb je vanaf Howth Head en 
Killiney Hill, twee plekken vol makkelijke 
wandelroutes met uitzicht op de Ierse 
Zee. Verrukkelijk.

 erOPUIT
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eTeN    Proef Ierlands overheerlijke 
zeevruchten in de Mourne Seafood 
Bar. Je kunt rekenen op verse mosselen, 
oesters en zeevruchtensoep, plus de 
klassieke fish-and-chips – lekker met een 
glas stout. een gouwe ouwe tussen de 
restaurants is James Street South. Ideaal 
voor als je chique wil dineren in een 
relaxte, maar stijlvolle ambiance. Met 
het ‘Taste of ulster Tasting Menu’ proef 
je de fijne, lokale smaken. Probeer wat 
van het beroemde Noord-Ierse rundvlees 
in de Meat Locker, met vlees van hannan 
– gerijpt in himalayazout en bereid 
boven een houtskoolgrill. 

DriNKeN    Stap een wereld vol 
victoriaanse voorwerpen binnen in de 
Crown Liquor Saloon. Met prachtige 
plafonds, mahoniehouten details en 
gaslampen is het een geweldige plek 
om te relaxen met een glas ale of cider. 
Aanstekelijke, traditionele muziek is op 
dins-, woens-, donder- en zaterdagen te 
horen in Kelly’s Cellars, gebouwd in 1720. 
op deze sessies komen muzikanten uit 
heel Ierland af. 

SlAPeN    In het hart van het Cathedral 
Quarter vindt je in een voormalige 
bank uit 1860 het weelderige, luxe 
Merchant Hotel. het Europa Hotel is een 
toonaagevend hotel in het hart van de 
stad, op loopafstand van City Hall. Vanaf 
de bovenste verdiepingen heb je uitzicht 
op de skyline van Belfast. of probeer het 

De (kunst)musea in Belfast zijn 
gratis, maar voor Titanic Belfast 
moet je entree betalen. Reserveer 
van te voren in het hoogseizoen 
en voor weekenden.

Net als de rest van Noord-Ierland 
valt Belfast buiten de eurozone 
betaalt men hier met de Britse 
pond. 

Belfast is makkelijk te bereiken 
vanaf Dublin. Het is ongeveer 
tweeënhalf uur rijden. Met de 
trein doe je er ongeveer net zo 
lang over.

Wanneer Te gaan:  
De herfst is een leuke tijd om 
naar Belfast te komen. Dan 
vindt het maandlange Belfast 
International Arts Festival plaats 
in oktober en november.

Eigentijdse restaurants, Titanic-
bezienswaardigheden en een 
inspirerende culturele scene. Het is  
wel duidelijk waarom Belfast één van  
de aantrekkelijkste Europese 
bestemmingen is. De bewoners zijn 
vriendelijk, de pubs sfeervol en de Ierse 
restaurants modern. Je hoeft niet je best 
te doen om de pareltjes van Belfast te 
ontdekken. Victoriaanse architectuur,  
het stoere havengebied, de groene  
parken van de Belfast Castle Estate  
en het Sir Thomas and Lady Dixon Park,  
er valt genoeg te ontdekken in Belfast.

Dwalend langs de rivier de Lagan  
krijg je een idee van hoe Belfast  
eruitzag in de hoogtijdagen van de 
scheepsbouw. Toen werd hier ‘s werelds 
grootste oceaanstomer gebouwd:  
de Titanic.

In het Titanic Quarter kun je meer 
over de maritieme historie leren met een 
bezoek aan de SS Nomadic (het enige 
overgebleven schip van de White Star 
Line) en de HMS Caroline, een lichte 
slagkruiser uit WO I.

Maar Titanic Belfast steelt hier toch 
wel echt de show. Stap dit glanzende 
gevaarte van titanium binnen en ontdek 

Old Rectory Guesthouse in Zuid-Belfast. 
Dit is een leuke B&B in een oude kerk uit 
1896, met een prijswinnend ontbijt. 
 
DOeN    In de Botanic Gardens in 

Belfast staan een prachtige palmenkas 
en een enorme tropische kas. De  
tuinen vormen een 19e-eeuws 
plantenparadijs waar je heerlijk kunt 
relaxen. Ze liggen vlak bij de campus  
van Queen’s University. hier  
studeerden onder meer de acteurs  
Liam Neeson en Stephen Rea. Neem  
een rondleiding door City Hall, geopend 
in 1906 toen het Belfast economisch 
voor de wind ging. In het Ulster Museum 
krijg je een goed beeld van de kunst, 
historie en natuurwetenschap van 
Noord-Ierland. 

ONTDeKKeN   Wandel Cave Hill  
op en geniet er van het spectaculaire 
uitzicht op de stad vanaf Belfast Castle 
Estate en het Cave hill Visitor Centre. 
Mooie wandelpaden brengen je  
langs grotten, een eeuwenoud fort  
en Belfast Castle. Zo’n 30 minuten  
buiten de stad aan de oever van Belfast 
Lough ligt Carrickfergus Castle. Dit 
indrukwekkende kasteel werd in de  
12e eeuw gebouwd en is in de loop  
der tijd belegerd door Schotten, Ieren, 
engelsen en Fransen. Met zijn 
tentoonstellingen en kanonnen is  
het één van de best bewaarde 
middeleeuwse kastelen van Ierland.  
op Islandmagee vind je The Gobbins,  
een grandioos klifpad uit 1902. 

de hypermoderne expositiezalen en 
fascinerende collectie.

Cathedral Quarter is dé plek om 
het culturele leven in te duiken en om 
uit te gaan. Hier moet je zijn voor de 
kunstgaleries en cafés. Bezoek MAC 
Belfast voor wisselende tentoonstellingen 
en duik daarna in een heel ander 
soort cultuur in een traditionele pub 
zoals John Hewitt. Hip, vernieuwend 
en laagdrempelig, de culinaire scene 
van Belfast gedijt goed met lokale 
ingrediënten en veelgeprezen chef-koks. 

Om helemaal bij te zijn op foodie-
gebied, bezoek je op vrijdag of zaterdag 
de St George’s Market. Hier vind je 
allerlei lokale heerlijkheden. Ga dan ook 
zeker langs bij George’s of the Market, 
bekend om zijn Ulster Fry, het bekende 
Noord-Ierse ontbijt. Gastronomische 
hoogstandjes vind je in de schappelijk 
geprijsde Michelinsterrenrestaurants 
Ox en Eipic. Je kunt ook lekker eten in 
informelere eetgelegenheden als Stix & 
Stones en The Muddlers Club. 

Deze uitstekende mix van cultuur, 
traditie, eten en vermaak zorgen  
ervoor dat je een bezoek aan Belfast  
niet snel vergeet.

 Belfast  gOeD  
 OM Te  
 WeTen

1 Belfast City Hall. Met rondleidingen voor publiek 
door de mooiste ruimtes. 2 HMS Caroline. Een 
prachtig gebouw uit 1849. 3 Queen’s University.  
Schoonheid van rode bakstenen uit 1849.  
4 St George’s Market. Victoriaanse overdekte 
markt, gebouwd tussen 1890 en 1896. 5 Titanic 
Belfast. ‘s Werelds allergrootste Titanic-attractie.
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 erOPUIT
eTeN    In de buurt van Cork vind je in Middleton het 

veelgeprezen Sage Restaurant. hier wordt alleen eten 
geserveerd afkomstig binnen een straal van 19 km. 
Probeer de frisse en opwindende smaken van Orso, 
Mediterraan eten met een Ierse twist. of ga naar The 
Fish Wife voor fantastische fish-and-chips. Wandel naar 
de kade aan de Lee en eet het lekker buiten op. 

DriNKeN   De Franciscan Well Brewery staat op de 
plaats van een oude franciscaner abdij. Je kunt hier 
heerlijk ambachtelijk bier drinken en lekker eten. Crane 
Lane is een goede optie als je van muziek houdt, want 
het is hier iedere avond feest. of ga naar de sfeervolle, 
schots en scheve Sin É pub.

SlAPeN    Net buiten de stad ligt de bekroonde 
Hayfield Manor, een oase van rust, elegantie en 
vijfsterrenluxe. The Clarion kijkt uit over de rivier  
de Lee en is met zijn zwembad en spa een prima  

moderne keus. of overnacht in het centrale Maldron 
Hotel met ruime, comfortabele kamers.  
  
DOeN    Ga mee op een boeiende rondleiding door 

het 17e-eeuwse Elizabeth Fort aan Barrack Street, 
voormalig kazerne, vrouwengevangenis en politiebureau. 
het is al gebruikt als kazerne, vrouwengevangenis en 
politiebureau. op 2 km van het centrum vind je de 
Blackrock Castle Observatory, gelegen aan de Lee.  
of geniet van de kunst in de smaakvolle Lewis  
Glucksman Gallery. 

ONTDeKKeN   een populaire dagtrip vanuit  
Cork is naar Cobh, een mooie plaats aan zee en de  
laatste aanleghaven van de Titanic – kom er alles  
over te weten in de Titanic Experience Cobh.  
kus de Blarney Stone in Blarney Castle, kijk  
meteen rond in de fantastische tuinen of zet  
koers naar Spike Island. Bekend als het Alcatraz van 
Ierland en gebruikt voor gevangenen die naar de 
strafkoloniën werden vervoerd.

Is Cork de beste plaats ter wereld? De 
bewoners van Cork vinden in ieder geval 
van wel. Het zal je niet ontgaan dat de 
bewoners van deze havenstad aan de 
Ierse zuidwestkust ongekend trots op hun 
stad zijn. Cork ligt mooi, op een eiland in 
de rivier de Lee en heeft veel coole cafés, 
dynamische galeries, ongewone musea 
en waanzinnig goede pubs. Het heeft de 
sfeer van een veel kleiner stadje. Er  
hangt een ontspannen sfeer, niets is te 

moeilijk en alles in het centrum is hier 
makkelijk te lopen.

Een goede plek om te beginnen is de 
Crawford Art Gallery. Hier vind je Ierse 
kunstenaars als Paul Henry, Jack B. Yeats 
en Dorothy Cross, net als Discobolus, 
de Atheense discuswerper uit de 5e 
eeuw. Het Triskel Arts Centre is van 
alle markten thuis, van filmhuisfilms 
tot intieme concerten in een prachtig 
gerenoveerde kerk. Het eigenzinnige 
Butter Museum werpt een interessante 
blik op één van de historische industrieën 
van Cork. En wil je iets unieks doen, luid 
dan de kerkklokken in St Anne’s Church, 
duik in de akelige 19e-eeuwse historie 
van de Cork City Gaol of drijf onder de 
stadsbruggen door tijdens een Urban 
Kayaking Tour.

Foodies komen er al snel achter dat 
Cork een soort paradijs is. Breng een 
bezoekje aan de historische English 
Market en slenter langs kramen gevuld 
met ambachtelijke kaas, gerookte vis 
en lekkere chocola. Smaak, kwaliteit en 
vernieuwing, daar draait het allemaal 
om in Cork’s restaurants. Je vindt er 
klassiekers als Café Paradiso en nieuwe 
hotspots als Electric, Salt, Miyazaki en 
Elbow Lane. 

Wat drinken betreft, kun je rekenen  
op dezelfde kwaliteit als van het eten. 
Lokale bieren uit Cork zijn helemaal 
in. Proef de biertjes van Eight Degrees 
Brewing, Rising Sons en Elbow Lane; en 
vergeet niet die andere stout van het 
eiland – Murphy’s Irish Stout, een prima 
alternatief voor Guinness. 

Een kleine, gezellige stad met lekker 
eten en drinken. Nadat je in Cork bent 
geweest kun je het alleen maar met de 
bewoners eens zijn.

1 Elizabeth Fort. Gebouwd op een rots in 1601 met uitzicht  
over de stad. 2 Blackrock Castle. Een 16e-eeuws kasteel dat nu 
een observatorium. 3 English Market. Volgens Rick Stein de 
“beste overdekte markt in het V.K. en Ierland”. 4 Hayfield Manor. 
Vijfsterrenhotel net buiten het centrum 5 Cobh. Een fraai stadje in de 
buurt van de stad Cork met Titanic-links. 
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kilkenny
Kilkenny heeft een uitgesproken 
reputatie als middeleeuwe stad in het 
eeuwenoude oosten van Ierland. De 
stad zal je imponeren, overdag met 
zijn middeleeuwse gebouwen en ‘s 
avonds met zijn traditionele pubs. 
Wandel de Medieval Mile en stap 
eeuwen terug in de tijd met herbergen 

uit de Tudor-tijd, oude koopmanshuizen, verborgen steegjes 
en bezienswaardigheden als Kilkenny Castle, de St Canice’s 
Cathedral, en Rothe House, een 17e-eeuws koopmanshuis.

limerick
In Limerick is voldoende cultuur 
voorhanden. Deze charismatische, 
middeleeuwse stad is bekend om zijn 
festivals, galeries en musea. De wijk 
Newtown Pery heeft een vervaagde 
Georgian elegantie en je vindt er het 
Frank McCourt Museum in de voormalige 
school van de auteur. De Limerick City 

Gallery of Art is beroemd om zijn hedendaagse kunst. Ga rugby 
kijken in het Thomond Park; probeer de smaken op de zaterdagse 
Milk Market en verken de 13e-eeuwse King John’s Castle.

liSburn
Lisburn staat bekend als de 
geboorteplaats van de Ierse linnen 
industrie. Dat zul je ontdekken wanneer 
je door de 18e-eeuwse stad loopt naar het 
Irish Linen Centre and Lisburn Museum. 
De stad was tijdens de 19e eeuw een 
groot centrum van linnenproductie. 
Tegenwoordig is er een dynamische 

kunstscene actief, en zijn er veel goede eetgelegenheden. Vanuit 
de stad is het maar een klein stukje rijden naar Hillsborough 
Castle & Gardens.

armagh
Armagh heeft een nauwe relatie met  
St Patrick. De heilige zou in de 5e eeuw 
zijn eerste kerk hebben gesticht op 
de heuvel van de Church of Ireland 
Cathedral, die uitkijkt op de rooms-
katholieke kathedraal vlakbij. De stad 
heeft zijn eigen planetarium, een groot 
gazon dat de Mall wordt genoemd, en 

veel restaurants, waaronder de Moody Boar en de Uluru Bistro. 
Historisch, levendig en elegant; Armagh is een goede keuze voor 
een ontspannen stedentrip.

newry
Newry heeft een geschiedenis die ruim 
850 jaar bestrijkt. Bagenal’s Castle, een 
16e-eeuws versterkt huis is een goede 
plek om die historie te verkennen. 
Nu huist hier het Newry and Mourne 
Museum, waar het verhaal van de stad 
helemaal tot aan de prehistorie wordt 
verteld. Wandel of fiets daarna over 

het Newry Canal Path – een trekpad destijds gebruikt door 
paarden om de boten te trekken – om vervolgens te relaxen in de 
bruisende bars, clubs en restaurants.

Derry~ 
lonDonDerry
Oude stadsmuren, geweldige pubs en  
een actieve culturele scene maken van 
Derry~Londonderry één van de leukste 
steden om te bezoeken op het eiland 
Ierland. De prachtige omgeving wordt 
aangevuld met bouwwerken  
die Derry~Londonderry verder doen 

uitblinken: de Peace Bridge, de intacte stadsmuren en de 
Edwardiaanse Guildhall. Ontdek ook de Bogside-muurschilderingen 
en het Tower Museum.

galway
De geest van de Ierse westkust is sterk 
aanwezig in deze bruisende kuststad. 
Er is in Galway bijna altijd een festival 
(kunst-, film, oester, en paardrenfestivals 
vinden hier allemaal in de zomer 
plaats). De smalle straatjes en kleurrijke 
winkeletalages zorgen evoor dat deze 
festivals aanvoelen als daverende 

straatfeesten. Het Galway City Museum, een bloeiend eetcentrum 
(Galway heeft 2 restaurants met Michelin-sterren, Aniar en 
Loam), en de prachtige kustwijk van Salthill maken het af.

Of je een korte of lange stedentrip wilt maken,  
de steden van Ierland zijn fascinerende bestemmingen.

waterforD
Waterford ademt meer de sfeer van een 
kleine dan een grote stad uit, maar er is 
een hoop te doen in deze middeleeuwse 
stad in het historische oosten van 
Ierland. De stad werd gesticht door de 
Vikingen. Waterfords geschiedenis wordt 
uitstekend samengevat in de Viking 
Triangle, die bestaat uit het Waterford 

Medieval Museum, Bishop’s Palace en Reginald’s Tower. Geniet 
van kristal in het House of Waterford Crystal; of proef een ‘blaa’ 
(broodje) in het Granary Café. 
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het SchiereilanD 
iniShowen
county Donegal
3. Noordelijker dan Inishowen kun je 
in Ierland niet komen. De volgende 
halte is de poolcirkel. Hier op het 
grootste schiereiland van Ierland 
zijn de Atlantische vergezichten 
kilometers breed. Soms krijg je er 
in de wintermaanden gratis het 
noorderlicht bij. Door het hoge 
gras kronkelen de wegen naar 
vissersdorpen als Moville en Muff. En 
hoe woest en uitgestrekt het gebied 
ook kan zijn, er is ook beschutting. 
Zoals in de omsloten Kinnagoe Bay, 
de ongerepte Leenan Bay en het fjord 
Lough Swilly. Nadat je hebt genoten 
van de stilte hier, ga je terug in de tijd 
naar 1700 v.Chr. in het fort Grianán 
of Aileach, op een heuvel met uitzicht 
over Lough Foyle en Lough Swilly. 

De cliffS of moher  
en De burren 
county Clare 
1|2. De Cliffs of Moher zijn 214 
meter hoog en strekken zich ruim 
8 km uit langs de rotsige westkust. 
Dit is het soort plek waarvan je 
hart sneller gaat kloppen – boven 
je zeevogels, onder je wilde golven 
en uitkijkpunten met ongelofelijke 
panorama’s. De kliffen liggen aan 
de rand van een uniek geologisch 
landschap in Ierland, bekend als de 
Burren. Dit enorme, maanachtige 
karstplateau spreidt zich uit tot 
aan de oceaan. Er groeien arctische 
alpenplanten, orchideeën en je 
vindt er ook stukken grasland. Ga er 
wandelen, ontdek de geschiedenis 
en tank bij in een van de leuke 
plaatsjes in de buurt, zoals het mooie 
Ballyvaughan, het muzikale Doolin 
en het relaxte Lahinch.

De gobbinS
county Antrim
5. Kliffen, grote golven en een wandeling vol spanning: dit is de 
Gobbins, een 100 jaar oud, gerestaureerd wandelpad langs een 
rotswand in county Antrim. Het pad klampt zich vast aan de 
rand van Islandmagee – een schiereilandje iets ten noorden van 
Belfast. Nergens in Ierland kom je zo dichtbij lopen op het water. 
De Gobbins werd in 1902 ontworpen door spoorwegingenieur 
Berkeley Deane-Wise. Het werd in 1954 gesloten voor publiek, 
maar in 2015 werd het gerenoveerd en met groot succes 
opnieuw opengesteld. Zet een helm op en loop met een gids over 
spannende bruggen en trappen langs de randen van de rotsen. 
Het is de perfecte kennismaking met wat verder op de Causeway 
Coastal Route op je wacht.

het SchiereilanD 
beara
county Cork
4. Hoe verder naar het westen je gaat 
in Ierland, hoe ruiger het landschap 
wordt. Nergens is dit beter te zien 
dan op het schiereiland Beara, dat 
uitsteekt in de Atlantische Oceaan. 
Een woestere plek in Ierland kun 
je je haast niet voorstellen. Dit is 
een landschap van verlaten bossen, 
levendige eilandgemeenschappen  
en ruige, steile kliffen. Rijd de  
137 km lange lusroute van de Beara 
Way of fiets de Beara Cycling Route. 
Naast prachtige natuur vind je er de 
kleurrijke dorpen Allihies en Eyeries. 
Ook  vind je er de eilandtuin Garinish 
die vol staat met exotische planten. 
Verborgen in het binnenland ligt 
de Healy Pass, een weg vol bochten 
waarvan je versteld zult staan. Uniek. 

  topervaringen
 in ierlanD
Op Ierland kun je allerlei fantastische dingen doen en zien.  
Geniet van prachtige landschappen en topattracties. Laat je 
inspireren door onze top 10 van bezoekersattracties.

 Ierland Topervaringen
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grootSe 
lanDhuizen
9. Als je van de aristocratische glamour 
wilt proeven, stap dan een landhuis 
binnen. Bewonder de overdadige 
inrichting, statige architectuur en 
grote tuinen. Ervaar de prachtige 
ligging van Bantry House in county 
Cork, met uitzicht op het blauwe water 
van Bantry Bay. Bezoek Russborough 
House (op de foto) in county 
Wicklow, met zijn indrukwekkende 
kunstcollectie. Beroemdheden als 
Fred Astaire verbleven hier. Bekijk 
het 18e-eeuwse Florence Court of ga 
zalm- of forelvissen op Colebrooke 
Estate. Beide zijn te vinden in county 
Fermanagh. Voor een goed verhaal 
bezoek je Belvedere House in county 
Westmeath met zijn ‘jealous wall’ die 
doet herinneren aan één van de meest 
nare driehoeksverhoudingen ooit.

De ring of kerry
county Kerry
7. De Ring of Kerry begint en eindigt 
in Killarney. Het is een van de meest 
geliefde plekken van het eiland, 
favoriet van zowel de National 
Geographic als Vogue. Op deze  
rondrit over het schiereiland 
Iveragh kom je langs een aantal 
hele bijzondere plekken, zoals 
Valentia Island en Moll’s Gap. In de 
fraaie dorpen Killorglin, Kenmare 
en Waterville vind je heerlijke 
zeevruchten en sfeervolle pubs. 
Wandel over de verlaten stranden 
van Derrynane en Rossbeigh, 
beklim de heuvels of boek een trip 
naar het 6e-eeuwse kloostereiland 
Skellig Michael – de afgelegen maar 
formidabele locatie van Star Wars 
Episode VII en aanstaande Episode 
VIII. Dit is niet alleen een autoroute, 
het is een onvergetelijk avontuur. 

powerScourt  
eState
county Wicklow
8. De Powerscourt Estate is een 
echte bezienswaardigheid in county 
Wicklow. De tuin van dit landgoed 
wordt wereldwijd gezien als één van 
de meest vorstelijke tuinen. Toen het 
huis in 1741 af was, werd het geroemd 
om zijn “geweldige statigheid als die 
van een Italiaanse renaissancevilla.” 
Maar het zijn vooral de tuinen die deze 
plek zo speciaal maken. Uren kun je 
dwalen door de weelderige, speelse 
en betoverende Japanse tuinen en 
beboste dalen. Of neem een kijkje op 
het huisdierenkerkhof omgeven door 
azalea’s, rododendrons en rozen.  
Heb je na al dat wandelen trek 
gekregen, trakteer jezelf dan op de 
ambachtelijke gerechten in café-
restaurant Avoca. 

 StaDSmuren Van   
 Derry~lonDonDerry
10. Er zijn allerlei redenen om Derry~Londonderry te bezoeken: 
het actieve culturele leven, uitstekende restaurants en sfeervolle 
muziekpubs. Eén van de grootste attracties is de 17e-eeuwse 
stadsmuur die de stad volledig omringt. Deze enorme barricade 
werd tussen 1613 en 1618 gebouwd en vormt nu een 1,5 km lang 
historisch wandelpad om de stad heen. Let ook op de kanonnen die 
samen de grootste collectie van Europa vormen. Het is niet moeilijk 
voor te stellen wat voor een verwoestingen ze veroorzaakten 
tijdens de twee belegeringen in de 17e eeuw. Ontdek hier meer over 
in het bekroonde Tower Museum. Door middel van beeldschermen 
en andere interactieve middelen wordt de geschiedenis van de stad 
hier op een bijzondere manier verteld. Ook is er een uitkijkpunt. 

giant’S cauSeway
county Antrim
6. Het ziet eruit als een sprookjesplaatje, de Giant’s Causeway 
– een plek waarvan je haast niet kunt geloven dat hij echt 
bestaat. 60 miljoen jaar aan vulkanische activiteit en de 
beukende oceaan hebben samen 40.000 zeshoekige pilaren 
gecreëerd die zo het water in lijken te lopen. Dit is een Unesco-
werelderfgoedplaats aan de rand van de beroemde Causeway 
Coastal Route. Het ontstaan ervan is net zo boeiend als de 
legenden die erdoor omgeven worden. Loop over de kustpaden 
en geniet van het uitzicht vanaf de omringende kliffen. In het 
bekroonde bezoekerscentrum vind je meer informatie over deze 
plek. Bekijk het vanuit een ander perspectief en ga mee met een 
boottocht langs de kust met Portrush Sea Tours.

 Ierland Topervaringen
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Ireland’s Ancient East

Mooie landschappen, levendige verhalen en avonturen uit de 
oudheid. Ontdek de kracht van het verleden tijdens een reis door 
dit bijzondere deel van Ierland.

 Het eeUwenoUDe
 oosten
van ierlanD

26 Ierland

Prehistorische	ganggraven	getuigen	van	het	
verleden;	verbazingwekkende	kloosters	die	
eens	de	geleerden	uit	heel	Europa	aantrokken;	
dramatische,	bloederig	bestookte	kastelen.	Dit	
is	het	Eeuwenoude	Oosten	van	Ierland,	een	
eindeloze	bron	van	fascinerende	historie,	boeiende	
personages	en	groene	weides.	In	deze	17	county’s	
ten	oosten	van	de	rivier	Shannon,	komt	bij	elke	
stap	een	verleden	van	5.000	jaar	tot	leven,	van	
statige	landhuizen	in	groene	dalen	tot	moerassen	
die	de	geheimen	van	de	IJzertijd	koesteren.	Volg	
de	Ierse	zeevaartgeschiedenis,	met	een	kustlijn	
die	naar	de	Titanic	verwijst,	loop	met	de	Vikingen	
door	één	van	Ierlands	oudste	steden	en	ontmoet	de	
steentijdbewoners.	Een	reis	door	Het	Eeuwenoude	
Oosten	van	Ierland	brengt	de	geschiedenis	tot	
leven.	Tijd	om	het	verleden	bloot	te	leggen…	

op weg
Het Eeuwenoude Oosten heeft zo veel te bieden, 
dat je niet weet waar je moet beginnen. Maar er is 
iets dat deze ongelooflijke plekken verenigt, van 
de middeleeuwse stad Kilkenny tot de mystieke 
heuvel van Tara, en dat zijn de verhalen… Ontdek 
deze verhalen, die de hoop en de dromen in de 
levens van grote koningen en helden, heiligen en 
geleerden blootleggen. Hier zijn een paar ideeën 
om mee te beginnen.

eeuwenouD ierlanD
De geschiedenis markeert bijna elke hoek van 
county Meath, een goed punt om uw reis te 
beginnen. Hier zijn meer dan 5.000 jaar geleden  
in de Nieuwe Steentijd de eerste boerderijen 
neergezet. De bewoners lieten één van ‘s werelds 
meest verbluffende monumenten achter: het 
ganggraf van Newgrange van 3200 v.C., zacht 
glooiend in de groene velden van de Boyne  
Valley. Ga het bezoekerscentrum Brú na Bóinne 
binnen en ontdek het 5.000 jaar oude technisch 
vernuft van het ganggraf van Newgrange. Dit 
werelderfgoed van UNESCO is zo gebouwd dat het 
de eerste zonnestralen van de winterwende 
vangt. Ook vind je hier de fascinerende grafheuvel 
van Knowth and Dowth. County Meath beroemt 
zich op de Loughcrew Cairns (4000 v.C.), die 
volgens de legende gemaakt zijn door een heks  
die een schort vol rotssteen liet vallen, toen ze 
door de bergen heen sprong. De vermeende oudste 
begraafplaats ter wereld omvat circa 30 graven. 

 grote koningen  
 en helDen
Iedereen houdt van een goed verhaal en die zijn er 
volop in Oost-Ierland. De oude koningen van 
Ierland heersten 2.000 jaar geleden en het was 
hun levensdoel om hun goden te dienen en 
tevreden te stellen met rituele offers. De 
geschiedenis van deze koningen is verhuld in 
fabelachtige legendes, zoals die van Koning 
Laoghaire, die rechtop begraven zou zijn op de 
heuvel Tara, de toenmalige hoofdstad van Ierland, 
met een zwaard in zijn hand om zijn vijanden op 
een afstand te houden, ondanks dat hij dood was. 
Er hebben circa 142 koningen in Tara geregeerd. Zij 
werden gekroond op een kroningssteen genaamd 
Lia Fáil, die nog steeds bestaat. >  

1 Clonmacnoise, county Offaly.  
It klooster is gesticht door St Ciarán 
in 544. 2 Glendalough, county 
Wicklow. Een 6e-eeuws klooster 
tussen twee groene valleien.  
3 Rock of Cashel, county Tipperary. 
Deze prachtige plek staat ook bekend  
als St Patrick’s Rock. 4 Jerpoint  
Park, county Kilkenny. En fraai 
voorbeeld van een 12e-eeuws 
middeleeuws stadje.
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“Er hebben circa 
142 koningen in 
Tara geregeerd. 
Zij werden 
gekroond op een 
kroningssteen 
genaamd Lia Fail, 
die nog steeds 
bestaat.”
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aTHLOne CaSTLe 
county Westmeath een reis door 
de geschiedenis in deze mooie 
rivierstad, die in 1691 geteisterd 
werd door een wreed beleg.
CarLIngFOrD 
county Louth Maak een 
middeleeuwse stadswandeling 
langs het historische kasteel, een 
klooster en de 15e eeuwse munt.

CarrICKMaCrOSS  
FaMIne WOrKHOUSe 
county Monaghan een in 1840 
gebouwd werkhuis uit de 
hongersnood, waar er nog maar 
weinig van zijn. 
CaVan BUrren ParK 
county Cavan Loop door de 
prehistorische wereld in één van 
Ierlands wonderlijke landschappen.
COrLea TraCKWaY 
county Longford Terug naar 148 v.C. 
met deze ongelooflijke ‘bog road’ 
uit de IJzertijd – de grootste die in 
europa gevonden is.
THe BOYne VaLLeY 
county Meath De plek waar 60.000 
soldaten in 1690  één van Ierlands 
doorslaggevende veldslagen 
hebben uitgevochten.

HOOK LIgHTHOUSe 
county Wexford Deze vuurtoren 
biedt grootse uitzichten en is 
de oudste vuurtoren, die nog in 
gebruik is, ter wereld.
KenneDY-HOeVe 
county Wexford het 
bezoekerscentrum in Wexford 
toont het erfgoed van 5 
generaties van de vermaarde 
Iers-Amerikaanse familie, incl. 
President John F. kennedy van 
de VS.
LOUgH gUr 
county Limerick In Lough Gur in 
Limerick vind je de buit van de 
Vikingen. Wie dit rustige meer 
naast de stille, stenen burchten 
van Carraig Aille bezoekt, wordt 
beloond met ijzeren messen, 
armband met gitsteentjes, 
spinklosjes en Deens zilver.

ST PeTer’S CHUrCH 
DrOgHeDa 
county Louth het hoofd van St 
oliver Plunkett, die in 1686 werd 
opgehangen en gevierendeeld,  
ligt nu in een vergulde schrijn in  
St Peter’s Church.

heilig irelanD   
Het langste Viking-schip was gebouwd van eiken 
balken uit Glendalough in 1042, maar deze 
idyllische vallei van Wicklow met de twee meren  
is het meest bekend door het vroegmiddeleeuwse 
klooster. Deze opmerkelijke kathedraal, de ronde 
toren en de stenen hutten werden soms door de 
rovende Noormannen aangevallen, maar getuigen 
van het leven van verering vanaf de 6e eeuw, na de 
vestiging door St Kevin. We zien deze sereniteit ook 
bij Jerpoint Abbey, een kerk uit de 12e eeuw, ooit het 
spirituele hart van de nu verdwenen Ierse provincie, 
het Koninkrijk Osraige. In county Kildare hebben 
vrouwen, in een tijd van heiligen en geleerden, hun 
stempel gedrukt op de religieuze nederzetting, waar 
nu de Kathedraal St Brigid staat. De inwonende 
abdis had zo veel invloed dat zelfs de regionale 
bisschop haar moest gehoorzamen.

ouDe ‘Snelweg’ 
Net zo heilig gelegen, maar dan aan de Shannon-
rivier in Offaly, ligt Clonmacnoise. Deze 
vroegchristelijke nederzetting met ronde torens, 

koningSSport    
Van koningen in de 3e eeuw die in hun wagens door 
de weelderige landschappen snelden, klaar voor een 
galop op het platteland of een race naar de finish: 
Ieren zijn gek op paarden en dat merk je vooral in 
county Kildare. Ga kijken bij de raspaardtraining 
over kilometers van prachtige, uitgestrekte vlaktes 
bij de Curragh. Of bezoek het Curragh Military 
Museum en zie hoe dit land werd gebruikt door  
de Jakobieten en hun oorlogspaarden in 1686 en 
door de Britse soldaten in de 2e Wereldoorlog. 
Heel bijzonder. 

10 geWeLDIge   
 BeLeVenISSen 

Voor	meer	informatie	over	
het	ontdekken	van	Ierlands	
eeuwenoude	oosten	ga	je	
naar	ierland.nl of	ireland.com

5 Ardmore Cathedral, county 
Waterford. Gebouwd door 
St Declan in de 5e eeuw.  
6 Holy Cross Abbey, county 
Tipperary. Met een relikwie van het 
Ware Kruis. 7 Newgrange, county 
Meath. Newgrange is een  
Unesco-werelderfgoedplaats  
en ouder dan de piramiden.  
8 Castletown House, county 
Kildare. Een palladiaans landhuis.   
9 Rock of Dunamase, county Laois. 
Dit indrukwekkende kasteel uit de 
12e eeuw rijst uit boven het groene 
landschap van Laois.

kerken, een kathedraal en Keltische kruizen was ooit 
een vooraanstaand Europees centrum voor religie en 
kennis. Een deel van het belang van Clonmacnoise 
komt door de strategische ligging – in het hart de 
oudste kruising aan de Shannon, een ‘watersnelweg’ 
die al in de Steentijd werd gebruikt. Nu is het een 
vrijetijdsgebied met schitterende, ongerepte wateren, 
boot- en watersport, mooie, aan de oevers gelegen 
steden en dorpen. 

achter De Vikingen aan  
De eerste aanvallen van de hordes Vikingen vanuit 
Scandinavië op het nietsvermoedende Ierland 
gebeurden in de 8e eeuw. Ze plunderden de Ierse 
kloosters, bestreden koningen en vestigden steden  
die nog steeds bestaan. Waterford stamt uit 914 en is 
één van de oudste steden van Ierland en één van de 
belangrijkste in de Viking-geschiedenis. Maak de 
driehoekwandeling van de Vikingen, met het trio van 
museums genaamd Waterford Treasures, en ontdek 
hun invloed op de stad. 

kaStelen en VeroVeringen 
Er is geen sprookjesachtiger kasteel dan het boeiende 
Rock of Cashel in county Tipperary. Hier zetelden 
traditioneel de Koningen van Munster en in de 5e 
eeuw is deze bijzondere plek door St Patrick bezocht. 
Hier zijn de meest indrukwekkende middeleeuwse 
bouwstijlen en Keltische kunst van Europa te zien. Bij 
de Rock of Dunamase in county Laois staat nog zo’n 
sprookjeskasteel. Het ziet eruit als een huwelijkscadeau 
en dat is het ook. Volgens de geschiedenis maakte het 
kasteel van Dunamase deel uit van de bruidsschat van 
Aoife Rua, dochter van de Koning van Leinster. 
Kilkenny Castle is ook indrukwekkend, de trots van de 
Medieval Mile, een eerbetoon aan de glorierijke dagen 
van epische bouwstijl. Als je vanaf de goed onderhouden 
gronden opkijkt naar het kasteel, dan is het moeilijk te 
geloven dat het bij een beleg in 1922 bijna veroverd is.

grote huizen, zware tijDen  
Te midden van de rustige valleien van het eiland 
vinden we de meest spectaculaire tekenen van het 
aristocratische leven, zoals Russborough House in 
county Wicklow, Beaulieu House in county Louth en 
Curraghmore House in county Waterford. Maar 
Castletown House in county Kildare is één van de 
mooiste – een palladiaans landhuis dat gebouwd is 
door William Conolly, ooit de rijkste burger van 
Ierland. En als u toch in in county Westmeath bent, 
bekijk dan de littekens van een bitter familieconflict 
in de rustige omgeving van Belvedere House. Voor  
de straatarme plaatselijke bewoners was het leven 
heel anders. Leer meer over hun beleving bij de 
Dunbrody Famine Ship and Irish Emigrant Experience 
in New Ross, county Wexford.

zeearm    
Ierland en de zee zijn al duizenden jaren met  
elkaar verbonden. Je vindt in het leuke havenstadje 
Cobh in county Cork kleurrijke huizenrijen en 
hartverscheurende emigrantenverhalen. Naar 
schatting vertrokken hier tussen 1848 en 1950  
ruim 2,5 miljoen mensen. Cobh was ook de laatste 
aanleghaven van de Titanic. Neem een kaartje  
onder de naam van een echte passagier in de Titanic 
Experience en kijk hoe het jou zou zijn vergaan  
tijdens die tragische nacht.

rONDleiDiNg: één van de beste 
manieren om het Eeuwenoude Oosten van 
Ierland te ontdekken is met een gids. Er zijn 
overal uitstekende toergidsen te vinden: van 
erfgoedstad Birr in county Offaly tot landhuis 
Castletown House, county Kildare. 

BeleveNiS: het Eeuwenoude Oosten van 
Ierland biedt fantastische festivals, van 
strandpaardenrennen in Laytown (sept) tot het 
amusante internationale straatkunstfestival 
van Waterford Spraoi (juli). 

geNieTeN: een biertje bij de Smithwick’s 
Experience Kilkenny, voordelig winkelen bij 
Kildare Village Designer Outlet en 
vakmanschap van Waterford-kristal tot 
aardewerk van Nicholas Mosse in Kilkenny.

OnDerWeg

28 Ierland

5

6 7

9

8



HOe lANg iS De rOuTe? 
314 km.

HOeveel TijD KOST HeT OM  
 Deze rOuTe Te rijDeN? 
Je kunt alles in een dag rijden, maar gun 
jezelf 2-3 dagen, of nog wat langer.

OPeNBAAr vervOer 
er zijn op de hele route bussen en treinen. 
kijk voor meer info op translink.co.uk of 
journeyplanner.transportforireland.ie

DiCHTSTBijzijNDe luCHTHAveNS 
Belfast International Airport; George Best 
Belfast City; City of Derry Airport.

BelANgrijKe iNfO 
Afstanden in Noord-Ierland worden 
aangegeven in mijlen. De snelheidslimiet 
binnen de bebouwde kom is 30 mijl/48 
km en 70 mijl/112 km op snelwegen.

 DIT MOeT je WeTen
  CAuSewAY COASTAl rOuTe

Kastelen bovenop kliffen, enorme witte 
zandstranden, charmante dorpjes – langs de 
Causeway Coastal Route zie je ongelofelijk veel 
moois in slechts 314 km. Neem de tijd voor deze 
mooie route die begint in Belfast en eindigt in 
Derry~Londonderry (of andersom). Zo kun je volop 
genieten van alles wat deze betoverende kust te 
bieden heeft. Geniet van een verbluffend uitzicht  
vanaf de hoge rotsen van Torr Head, ervaar de 
hartelijkheid van de lokale Ieren in de dorpen in 
de Glens of Antrim en neem na een lange dag in de 
buitenlucht een lekkere whiskey in de sfeervolle 
Bushmills Inn. 

Als je op zoekt ben naar gedenkwaardige 
ervaringen, dan is dit de bestemming voor jou. 

Van de Causeway Coastal Route wordt vaak 
gezegd dat het één van de mooiste routes op aarde 
is. Na elke bocht verschijnt weer een nieuw prachtig 
panorama. Je bent hier zo dichtbij de kust dat je 
soms zelfs de zilte zeelucht kunt proeven. Niet alleen 
de vergezichten zullen indruk op je maken.

Ook het feit dat er zoveel bijzondere plekken 
op dit relatief korte stukje kust te zien zijn, maakt 
deze route erg aantrekkelijk. Je hebt Carrickfergus, 
met zijn 12e-eeuwse kasteel; je hebt The Gobbins, 
een gerenoveerd, 100 jaar oud klifpad door tunnels 
en over kloven boven de oceaan; je hebt Glenarm 
Castle, al 400 jaar de thuishaven van Antrim’s 
graven; en dan is er nog het sprookjesachtige 
Glenariff Forest Park.

Maar niets kan op tegen de touwbrug van 
Carrick-a-Rede, deze slingert en schommelt op 23 
meter hoogte boven zee en verbindt het vasteland 

Noord-Ierland is gezegend met bijzondere autoroutes door 
sprookjeslandschappen en langs één van de mooiste kusten 
van Europa. Het woord episch is hier op zijn plaats.

 3 episcHe  
 roaDtrips in  
 noorD-ierlanD

 cauSeway  
 coaStal route
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met Carrick-a-Rede Island. Eroverheen lopen is een 
spannende ervaring, want de brug veert bij elke stap 
die je zet en beneden je zie je de Atlantische Oceaan 
tegen de kust slaan.

Als je denkt dat je het daarna gehad hebt, heb 
je het mis. Een eindje verderop ligt de Unesco-
Werelderfgoedplaats de Giant’s Causeway. Vanaf het 
bezoekerscentrum bovenop een heuvel slingert de 
weg naar beneden die je naar de hoofdattractie leidt: 
de Giant’s Causeway. Hier zie je 40.000 zeshoekige 
pilaren die vanaf het land de zee in lijken te lopen. 
Volgens de wetenschap is dit grillige landschap 
60 miljoen jaar geleden gevormd na intensieve 
vulkanische activiteit, maar de lokale legende over 
ruziënde reuzen is veel leuker. 

Het is typerend voor de 
Causeway Coastal Route dat net 
wanneer je denkt alles gezien 
te hebben, er nog meer komt. 
Neem je tijd, geniet ervan en 
laad jezelf weer op in het dorp 
Bushmills. Het dorpje is fraai 
en vriendelijk en heeft fijne 
restaurants, zoals The French 
Rooms, de Bushmills Inn en 
de beroemde whiskeystokerij 
Bushmills. 

Weer verder langs de kust 
houdt Dunluce Castle de 
spanning erin. Het 14e-eeuwse 
kasteel staat op een kale, rotsige 
landtong en lijkt zo uit een film 
te komen. En denk je dat het 
ieder moment in zee kan vallen, 
dan zou dat niet de eerste keer zijn. Volgens de lokale 
verhalen stortte op een stormachtige nacht in de 17e 
eeuw daadwerkelijk een deel van de keuken naar 
beneden.

Na al die rotsige hoogtes aan zee is het tijd om 
te relaxen op het lange, brede Portstewart Strand. 
Achter het strand liggen hoge duinen die tot de 
hoogste in Ierland behoren. Tegen het strand klotst 
het Atlantische water.

Meer van dit soort mooie taferelen vind je  
op het 11 km lange Downhill Beach. Kijk ook  
omhoog naar de Mussenden Temple. Dit is een  
replica van de Tempel van Vesta in Rome uit 1785. 
Geniet van het ongekend mooie uitzicht – een 
blijvende herinnering aan een van ‘s werelds 
geweldigste roadtrips.

1 Ballintoy Harbour, county Antrim. Niet ver 
van de Giant’s Causeway. 2 Portstewart Strand, 
county Antrim. Dit stille strand ligt tussen twee 
landtongen. 3 Mussenden Temple, county 
Londonderry. Tempel met uitzicht op Downhill 
Beach. 4 Carrick-a-Rede-touwbrug, county Antrim. 
Vissers gebruikten hiervoor het eerst een brug in 
1755. 5 Glenariff, county Antrim. Wilde hyacinten 
in de lente. 6 Giant’s Causeway, county Antrim. 
Unesco-Werelderfgoedplaats. 7 Ballygally Castle 
Hotel, county Antrim. 17e-eeuws kasteelhotel.

VerBOrgen  
PareLS OnDerWeg
geNieT vAN De elegANTie vAN... 
Ballygally Castle Hotel, Ballygally 
een magnifiek 17e-eeuws kasteel met 
uitzicht over het zandstrand van Ballygally 
Bay en waar je zo ver kan kijken als 
Schotland.
MuzieK luiSTereN iN... 
The House of McDonnell, Ballycastle 
Laat de auto staan en maak je op voor een 
geweldige vrijdagavond met traditionele 
Ierse muziek in deze mooie pub uit 1766.
ierSe STew eTeN iN...  
The Red Door Tea Room, Ballintoy 
Dit cafeetje in een traditionele Ierse 
cottage in Ballintoy is een waar genot. 
Behalve Irish stew kun je hier ook goed 
vissoep en makreel eten.
gA HeT wATer OP iN... 
Portrush 
Portrush Sea Tours biedt alles: korte 
en lange boottochten naar grote 
bezienswaardigheden en naar de kleine 
eilandjes van de Causeway Coast.
geNieT vAN eeN De BeSTe 
TreiNreizeN vAN…  
Coleraine naar Derry~Londonderry 
Door reisjournalist Michael Palin 
omschreven als “een van de mooiste 
treinreizen ter wereld”.
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Met op de achtergrond de Mourne Mountains en 
uitzichten op Carlingford Lough en de Ierse Zee 
heeft de Mourne Coastal Drive alles wat je van een 
roadtrip wil: natuur, avontuur en charme. De route 
begint in Newry en zigzagt door Warrenpoint, langs 
de noordoever van het altijd fraaie Carlingford 
Lough.

Dit fjord heeft in zijn tijd heel wat gezien, zoals 
Viking-invasies en Normandische veroveringen. 
Het is ook geweldig voor buitenactiviteiten, 
zoals golf op de Warrenpoint Golf Club en mooie 
vaartochten. Als je de weg volgt langs de oever, 
bereik je het dorp Rostrevor aan de voet van de 
Slieve Martin Mountain.

Zowel Kilbroney Park als Rostrevor Forest hebben 
mooie wandelpaden, geschikt voor wandelaars van 
alle niveaus. Ook wordt Rostrevor beschouwd als 
de beste plek om te mountainbiken in Ierland. Ben 
je meer van de culinaire hoogstandjes, volg dan 
een kookles op de Mourne Seafood Cookery School 
in Kilkeel. De kookschool ligt aan het water en is 
gespecialiseerd in lokale gerechten. Als je door het 
dorp Annalong rijdt, wordt het landschap intenser 
door de blauwtinten van de Mourne Mountains. 
De Mournes waren een bron van inspiratie voor 
C.S. Lewis’ Kronieken van Narnia. Bij het zien van 
de bergen begrijp je waarom. We gaan door naar de 
fraaie badplaats Newcastle. Sluit je reis af met een 
wandeling over stranden en prachtige bergpaden. 
Of speel een rondje golf op de beroemde golfbaan 
Royal County Down.

Als je op zoek bent naar sprookjeslandschappen, 
mysterieuze wouden en mooie havens, dan ben 
je hier op de juiste plek. Noord-Ierland is het 
grondgebied van Game of Thrones®. Dit is het echte 
Westeros.

De reis begint in het Tollymore Forest Park in 
county Down, beter bekend als de Haunted Forest, 
een bosgebied vol gekke gebouwen en grotten.

Ook in Down herken je wellicht de 800 jaar oude 
Inch Abbey van wat spannende momenten uit de 
serie. Van Castle Ward aan Strangford Lough sla je 
steil achterover. Game of Thrones® bouwde hier in 
acht weken tijd de set van Winterfell. Winterfell 
Tours biedt hier een echte Game of Thrones®-
ervaring met een middeleeuws feestmaal, een 
bezoekje aan de ‘direwolves’ en een tour door 
de omgeving. De geheimzinnige Dark Hedges in 
county Antrim zijn direct te herkennen als de 
Kingsroad uit Game of Thrones®. Neem een mooie 
route door Belfast en langs Shillanavogy Valley 
(Dothraki Grasslands) om hier te komen. Verlaat 
de stille landweg en daar zie je het… een magische 
weg die zo uit een sprookjesboek lijkt te komen. 
Foto’s gemaakt? Ga dan verder naar Ballintoy 
Harbour, niet ver van de Giant’s Causeway. Je 
herkent deze stenen haven misschien als Lordsport 
Harbour in Pyke, één van de Iron Islands.

Aansluitend op de Causeway Coastal Route 
vind je Larrybane, alias de Stormlands, met 
uitzicht over Sheep Island. Vervolgens kom je aan 
in Dragonstone – oftewel Downhill Beach. Dit 
goudkleurige zandstrand vormt het perfecte einde 
van deze trip.

“Als je door het 
dorp Annalong 
rijdt, wordt 
het landschap 
intenser door 
de blauwtinten 
van de Mourne 
Mountains.”

eTeN    Maisons in Rostrevor voor de lekkerste streekproducten.   
SlAPeN    Slieve Donard Resort in Newcastle is een prima 

uitvalsbasis als je deze omgeving wilt verkennen.    geNieTeN   Maak 
een Bay and Harbour Cruise of een Castle Cruise over Carlingford 
Lough met Carlingford Lough Cruises.

 the mourne  
 coaStal route

eTeN    Ga naar Upstairs@Joes in Cushendall voor heerlijk eten uit 
de regio. het zit boven McCollam’s Bar, bekend om zijn traditionele 
muzieksessies.    SlAPeN   een overnachting met een ontbijtje en een 
schitterend uitzicht. Dit alles krijg je bij het bekroonde Whitepark 
House in Ballintoy.    geNieTeN    Verken de torenhoge duinen bij 
Portstewart Strand, te zien als de kust van Dorne in seizoen vijf. 

 Ierland Autoroutes

8 Mourne Mountains, county Down. 
Prachtige bergen, glooiende hellingen 
en heldere meren. 9 The Dark  
Hedges, county Antrim. Deze weg 
speelt een grote rol in Game of 
Thrones. 10 Inch Abbey, county Down. 
Sfeervolle kloosternederzetting.  
11 Quintin Castle, county Down. 
Gebouwd door John de Courcy in 1184.
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6 manieren 
om De wilD 

atlantic  
way te  

Bereizen
Welkom aan een van ‘s werelds 
meest betoverende kusten – de 

Wild Atlantic Way.  
Pól Ó Conghaile bekijkt zes 

manieren om over deze 
indrukwekkende kustweg  

te reizen.

De Wild Atlantic Way is 2.500 km lang  
en loopt pal langs de kust van  

West-Ierland, van Malin Head in county 
Donegal tot Kinsale in county Cork. Maak 

deze sensationele reis vol hoge kliffen 
en bedrijvige stadjes, stille stranden en 

prachtige baaien. Je kunt de hele route van 
het begin tot het einde rijden of inhaken 
waar je maar wilt. Hebben we al gezegd 

dat dit de langste bewegwijzerde kustroute 
ter wereld is? Met zo’n lengte is het volledig 
rijden van de Wild Atlantic Way een once-

in-a-lifetime-ervaring. Natuurlijk kun je de 
route opdelen. Elk deel belooft fantastische 

bezienswaardigheden en leuke dorpen. 
Luister onderweg naar traditionele muziek, 

eet zeevruchten vers van de boot en  
relax op de verlaten stranden.

northern heaDlanDS
Malin Head  Donegal stadt
Donegal is ondanks haar ruige, ongerepte kust en 
wilde landschap één van de minst toeristische 
gebieden in Ierland. Je vindt hier bij Slieve League  
de hoogste kliffen van Europa. Ook vind je hier 
op Fanad Head een van Ierlands spectaculairste 
vuurtorens. Misschien zie je een reuzenhaai of een 
dolfijn, leer je wat Iers in de Gaeltacht of word je 
betoverd door het noorderlicht. Er is geen twijfel 
mogelijk, Donegal is de ster van het noorden!

PrOef 
Verwen jezelf met het veel geprezen zesgangendiner in het bekroonde 
Mill Restaurant in Dunfanaghy. of rijd voor net zulke heerlijke  
gerechten en ambachtelijk bier naar The Village Tavern uit 1798, net 
buiten Donegal.
MiS HeT NieT 

het weidse uitzicht vanaf Malin Head, Ierlands noordelijkste punt; 
Grianán of Aileach, een stenen fort uit 1700 v. Chr.; de prachtige natuur 
van Glenveagh National Park waar je heerlijk doorheen kunt wandelen.
PrOBeer 

Leer de bodhrán (Ierse trommel) te bespelen in het cultureel centrum 
Oideas Gael in de prachtige omgeving van Gleann Cholm Cille.
DiCHTSTBijzijNDe luCHTHAveNS 

Belfast International Airport; George Best Belfast City Airport; City of 
Derry Airport; Donegal Airport (vluchten vanaf Dublin en Glasgow).

1 Malin Head, county Donegal. 
Een rustpunt aan de noordkust van 
county Donegal. 2 Broadhaven 
Lighthouse, county Mayo. 
Fotogenieke pracht. 3 Dog’s Bay 
Beach, county Galway. Een mijl 
van wit zandstrand. 4 The Cliffs of 
Moher, county Clare. De klippen 
zijn tot wel 214 meter hoog.

De bay coaSt
erris, county Mayo  galway Bay
Houd je van wandelen, fietsen of autorijden, de 
Bay Coast stelt nooit teleur. Hier vind je de stad 
Galway, met haar levendige festivals en lekkere 
eten, en Achill Island met zijn prachtige stranden. 
Connemara hoort ook bij De Bay Coast. Hier vindt 
je bergen, loughs, eilanden en moerassen. Altijd 
indrukwekkend, ongeacht het weer. In het hart ligt 
Croagh Patrick, die uitkijkt over de Clew Bay met zijn 
vele eilandjes. Het uizicht is geweldig.

De cliff coaSt
galway  Tralee, county Kerry
Dit is dé plek voor echte natuurspektakels: de Cliffs  
of Moher en de Burren zijn hoogtepunten, maar  
de Cliff Coast heeft ook veel onbekende interessante 
stukken. Maak een omweg naar Loop Head voor 
indrukwekkende rotsbogen, woeste golven en een 
afgelegen vuurtoren. Of bezoek één van de 
traditionele muziekpubs in county Clare. Maak een 
trip naar de Araneilanden, zie de Burren in bloei vol 
wilde bloemen (mei) of ga golfen in Ballybunion.

 “Zeshonderd 
kilometer 
fietsen over de 
kustweggetjes 
van de Wild 
Atlantic Way. 
Langs baaien en 
kliffen, de oceaan 
op duikafstand. 
Wat een zomer!”
Nanda raaphorst 
journalist 
Op Pad Magazine

PrOef 
In de Wild Honey Inn uit 1860 in het dorp Lisdoonvarna eet je moderne 
Ierse bistrogerechten. In een traditionele witte cottage met uitzicht over 
Liscannor Bay vindt je het Barrtrá Seafood Restaurant. een topplek voor 
vis en zeevruchten.
MiS HeT NieT 

De Cliffs of Moher zijn een must see – wandel erheen over het klifpad  
(8 km) vanaf Doolin; het Flying Boat & Maritime Museum in Foynes, 
Limerick vertelt het verhaal van de gouden jaren van trans-Atlantische 
reizen; of relax op Fanore Beach, een wondermooi zandstrand in de Burren.
PrOBeer 

Spring aan boord van de Dolphin Discovery in kilrush (discoverdolphins.ie) 
en spot de enige groep tuimelaars van het eiland.
DiCHTSTBijzijNDe luCHTHAveNS 

Shannon International Airport.

PrOef 
Cronin’s Sheebeen is omringd door bergen en zee. Je hebt er uitzicht 
over de Clew Bay en kunt er uitstekend pubfood eten. Ga naar Kai in de 
stad Galway voor gerechten bereid met streekproducten.
MiS HeT NieT 

Kylemore Abbey, beroemd om zijn schoonheid en romantische 
verhalen; Slievemore Deserted Village op Achill Island waar je 
overblijfselen van zo’n 100 cottages vindt; het eiland Inishbofin met 
zijn koraalstranden en 17e-eeuwse fort waar je heerlijk kunt wandelen 
(veerboot vertrekt van Cleggan).
PrOBeer 

Ga een halve dag de zee op met Clew Bay Angling (clewbayangling.com). 
Vang een makreel en maak hem aan boord klaar.
DiCHTSTBijzijNDe luCHTHAveNS 

Ireland West Airport knock.

De SurfkuSt
Donegal stad  erris, county Mayo
De surfkust loopt van Zuid-Donegal tot het ruige 
westen van Mayo. De zee heeft hier spectaculaire 
golven in de winter, maar je hoeft niet te surfen 
om hier aan je trekken te komen. Het landschap is 
erg gevarieerd. Van de Céide Fields, een 6.000 jaar 
oud monument van ommuurde velden, huizen en 
graven, tot Ben Bulben, de tafelberg in county Sligo. 
Geen wonder dat de Ierse dichter W.B. Yeats Sligo en 
Leitrim omdoopte tot zijn “Land of Heart’s Desire”.

PrOef 
Bezoek Lyons Department Store in de stad Sligo voor heerlijk gebak en  
het Lyons Café voor lekkere broodjes. of probeer gestoomde mosselen 
in de sfeervolle Beach Bar in Aughris, county Sligo, gehuisvest in een 
traditionele cottage met rieten dak.
MiS HeT NieT 

Glencar Waterfall, county Leitrim – zo mooi dat W.B. Yeats er een 
gedicht over schreef; Lissadell House in county Sligo, een neo-Grieks 
landhuis op het prachtige platteland; Ballycroy National Park in county 
Mayo, met veenmoeras en bergen.
PrOBeer 

Ga schapenhoeden met Atlantic Sheep Dogs (+353 85 7402836) en leer 
de slimme Ierse herdershonden kennen.
DiCHTSTBijzijNDe luCHTHAveNS 

Ireland West Airport knock.
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5 Valentia Island, county Kerry. 
Een schitterend eiland bij de 

zuidwestkust van county Kerry, 
met een brug naar het vasteland. 

6 Kinsale, county Cork. Eén van de 
mooiste kuststeden van Ierland, 

bekend van zijn visgerechten.

zuiDelijke SchiereilanDen
Tralee, county Kerry  Ballydehob, county Cork
Van de Ring of Kerry naar Mizen Head, het 
zuidwestelijkste puntje van Ierland. Dit sensationele 
stuk van de Wild Atlantic Way beslaat uit vijf rotsige 
schiereilanden die uitsteken in de oceaan van Kerry 
en Cork. Westelijker dan deze schiereilanden vind 
je het in Ierland niet. Hierbij horen ook het mooie 
Bere Island, het nieuwe International Dark Sky 
Reserve in Kerry en de iconische Skellig-eilanden, 
nu wereldwijd bekend als filmlocatie van Star Wars 
Episode VII.

De haVen coaSt
Ballydehob, county Cork  Kinsale, county Cork
Begin of eindig de Wild Atlantic Way aan de Haven 
Coast en je hebt een onvergetelijke ervaring. Zigzag 
in een zeekajak vanuit de kustplaats Ballydehob 
naar de Old Head of Kinsale, langs eilandjes, 
tropische tuinen. Dit is de route in een notendop. Ga 
walvissen spotten met een boot op de Atlantische 
Oceaan, ontdek eeuwen aan historie en proef het 
vlees, de vis en kaas waardoor West-Cork een echte 
foodiebestemming is geworden. Het ligt hier voor 
het oprapen. 

 6 PraCHTIge
 BeLeVenISSen 
TOrY iSlAND 
county Donegal
Maak een trip naar Tory, 
het meest afgelegen eiland 
van Ierlands bewoonde 
eilanden. Verwacht kliffen, 
scheepswrakken, kloosterruïnes, 
folklore en vriendelijke  
bewoners.
 
De SKellig riNg 
county Kerry
Deze rondrit gaat verder 
vanuit de Ring of kerry en 
biedt adembenemend uitzicht 
over de Atlantische oceaan, 
levendige dorpjes en bijzondere 
belevenissen en natuurlijk kom 
je langs de Skellig Islands. Geen 
wonder dat de regio vermeld 
wordt in de Top 10 Best in Travel 
2017 van de Lonely Planet.

“Genoten heb ik 
van de ruigheid 

van de Wild 
Atlantic Way. En 
van alle typisch 
Ierse dorpjes en 

boeiende plekken 
die erlangs 

liggen. De WAW 
biedt niet alleen 

natuur, maar ook 
cultuur, historie 
en eeuwenoude 

raadsels.”
willemijn Bos 

 reisjournalist/fotograaf

greAT weSTerN 
greeNwAY 
county Mayo
Dit wandel- en fietspad van  
42 km is een voormalige 
spoorlijn en loopt van Achill 
naar Westport. Je kunt het in zijn 
geheel doen of in stukken. het is 
er heerlijk rustig en er is weinig 
verkeer. ook kun je er goed over  
de hele kust uitkijken. 

eeN
vuurTOreNAvONTuur
Veel vuurtorens zijn 
gerestaureerd en ingericht als 
bezoekerscentrum. Soms kun je 
ook overnachten in cottages of 
de vuurtorens zelf. Ga eens kijken 
bij de Clare Island Lighthouse in 
Clew Bay, Fanad Lighthouse in 
Donegal, Loop head in county 
Clare of Galley head in West-Cork.

zeewier  
PrOeveN  
county Mayo
Zeewier is een nieuwe 
gezondheids- en foodietrend. 
Ga met je gezin een dagje 
eten zoeken met Wild Atlantic 
Cultural Tours in Mayo, maak een 
‘zeewierwandeling’ met Atlantic 
Irish Seaweed in kerry of relax in 
een zeewierbad in Sligo.

HeT KillArY  
fjOrD  
BluewAY
county Galway

killary is één van de drie fjorden 
van Ierland. Je kunt er goed 
snorkelen en kajakken langs de 
Blueway. Maak een uitstap naar 
het strand van Glassilaun, waar je 
in het noorden in killary Bay Little 
kunt snorkelen.

PrOef 
Clonakilty is beroemd om zijn black pudding, maar je vindt er ook 
eersteklas zeevruchten in leuke pubs als An Súgán. Voor nog meer fijne 
smaken uit de zee kun je terecht in het Fishy Fishy Café in kinsale. D
MiS HeT NieT 

een bezoek aan Cape Clear Island of Sherkin Island, voor de kust van 
Cork; golfen op de Old Head of Kinsale Golf Links; een geweldig uitzicht 
vanaf Galley Head Lighthouse, niet ver van Rosscarbery, West-Cork.
PrOBeer 

Walvis spotten voor de kust van West-Cork. Deze plek staat bekend 
als de beste plek in europa om dwergvinvissen, bultruggen en 
reuzenhaaien te spotten (whalewatchwestcork.com).
DiCHTSTBijzijNDe luCHTHAveNS 

Cork International Airport.

PrOef 
Geniet van heerlijke zeevruchten in het supervriendelijke Moorings 
Restaurant in Portmagee, county kerry. Proef de beroemde smaken van 
West-Cork in Manning’s, net buiten Bantry.
MiS HeT NieT 

Skellig Michael is een eeuwenoud, afgelegen kloostereiland in de 
Atlantische oceaan, 11 km van het vasteland (vooraf reserveren 
aanbevolen); Bantry House met uitzicht over Bantry Bay; Gougane 
Barra, een kloosternederzetting in het groene landschap van West-Cork.
PrOBeer 

Steek de iconische Mizen Head Bridge over met waanzinnig uitzicht 
perfect voor foto’s.
DiCHTSTBijzijNDe luCHTHAveNS 

kerry Airport, Cork International Airport.

Killary Fjord Een vuurtoren Great Western Greenway
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 Ierland Buiten

Om volop van het platteland, de  
stranden en waterwegen op het eiland 
te genieten, moet je naar buiten. Hier 
wat tips om te genieten van die heerlijke 
Ierse frisse lucht. Door Yvonne Gordon

 naar   
 BUiten

tuinen 
Bij zoveel kastelen en landhuizen horen 
ook tuinen. Je vindt ze in Ierland in alle 
soorten en maten. Je hebt formele tuinen, 
terrassen, victoriaanse ommuurde tuinen 
en ongerepte natuurplekken. Van de 
prachtige tuinen op het Powerscourt 
Estate in county Wicklow tot de 
ommuurde tuinen op het Florence Court 
in county Fermanagh, overal in Ierland 
vind je fantastische tuinen.

AANBeveliNgeN   In de prachtige regio  
Connemara in county Galway ligt Kylemore Abbey 
te midden van een enorme ommuurde tuin uit de 
victoriaanse tijd. het historische Lissadell House in 
county Sligo heeft een grote alpiene tuin uit 1740 en  
een ommuurde moestuin uit 1840, compleet met 
vergeten groenten en fruit. een van de mooiste 
Noord-Ierse tuinen is Rowallane Garden in county 
Down. Je vindt er een mix van formele en informele 
stukken. Glenarm Castle in county Antrim heeft een 
van de oudste ommuurde tuinen op het eiland en de 
vriendelijke tuinmannen beantwoorden hier graag  
je vragen.

TiPS & iNfO     Controleer de openingstijden voor  
je bezoek – sommige tuinen zijn in de winter gesloten. 
om optimaal te genieten van de tuinen van Ierland kun je 
ook een tuinroute doen, zoals de Antrim Garden Trail, de 
Carlow Garden Trail of de Wexford Garden Trail.

1 Bantry House, county Cork. Vanuit dit 
prachtige historische huis net buiten Bantry 
kijk je uit over Bantry Bay. 2 Florence Court, 
county Fermanagh. Ga op dit landgoed in 
Fermanagh op zoek naar de Florence Court 
Yew. 3 Great Western Greenway, county 
Mayo. Er even helemaal uit op Ierlands 
langste onverharde fietsroute. 4 Fanad, 
county Donegal. Even weg van alles in county 
Donegal. 5 Rathlin Island, county Antrim.  
Een paradijs voor vogelaars voor de kust van 
county Antrim. 6 Inis Oírr, county Galway.  
Het kleinste eiland van Galway’s Araneilanden.

 eilanDen
Laat je verbeelding gaan op oude kloostereilandjes als Devenish in Lough Erne 
en Valentia in county Kerry. Je zult al snel zien dat de Ierse eilanden ongerepte 
buitenposten zijn met traditionele cultuur, natuur en folklore. Maar hoe afgelegen 
ze ook lijken, vele zijn bereikbaar per brug, of veerboot.

AANBeveliNgeN    Neem de veerboot naar Rathlin Island over de Sea of Moyle voor de kust van county  
Antrim en misschien zie je een dolfijn onderweg. Daar aangekomen kun je de zeehonden zien zonnen op de  
rotsen en verhalen horen over oude scheepswrakken. ook vind je hier enorm veel zeevogels. Vanaf de kust van 
Galway reis je naar de Araneilanden, waar je teruggaat in de tijd. het landschap is kaal, maar prachtig en de zee 
schittert diepblauw op zonnige dagen. op het grootste eiland, Inis Mór, staat een prehistorisch fort genaamd  
Dún Aonghasa. Inis oÍrr is beroemd om zijn zandstranden. Dagjesmensen en vogelaars kunnen terecht op de 
Saltee-eilanden, slechts 5 km vanaf Kilmore Quay in county Wexford. op deze oeroude eilandjes broeden veel 
zeevogels en er zijn bewijzen gevonden dat mensen uit de steentijd hier geleefd hebben.

TiPS & iNfO   Controleer altijd de vaartijden. Neem eten en drinken mee naar onbewoonde eilanden en bedenk 
dat daar meestal geen faciliteiten zijn. Denk aan zonnebrand, wandelschoenen en geschikte kleding.

 fietSen
Spring op de fiets en rij langs vele 
eeuwenoude historische locaties, door 
dorpen en over offroadpaden. Er zijn 
ook uitstekende officiële fietsroutes. Dit 
is de perfecte manier om Ierland in een 
langzamer tempo te ontdekken. Je kunt 
stoppen waar je maar wilt, kletsen met 
locals en de natuur van dichtbij beleven.

AANBeveliNgeN   De Loop Head Heritage Trail 
in county Clare waar je kastelen, vuurtorens, heilige 
bronnen en kliffen kunt bewonderen. Volg deze 90 km 
lange fietsroute over het schiereiland Loop head en geniet 
van de Wild Atlantic Way. Fiets over de Great Western 
Greenway, een makkelijke route van 42 km over een oude 
spoorbaan, van Westport naar Achill Island in county 
Mayo, met fantastich uitzicht over Clew Bay. Voor wie 
iets meer uitdaging zoek is er de Northwest Cycle Trail, 
fiets 326 km over landwegen door de noordwestelijke 
county’s Sligo, Fermanagh en Donegal. In de buurt ligt de 
eerste langeafstandsfietsroute van Ierland, de Kingfisher 
Cycle Trail: 482 km langs meren, kust, glooiende heuvels 
en groene kanaaloevers. Dat klinkt misschien wel erg 
lang, maar je kunt er ook delen van doen die tussen de 
één en acht dagen duren.

TiPS & iNfO     Voor elk van deze routes kun je fietsen 
huren en vervoer voor je bagage regelen. We raden je aan 
de volgende dingen mee te nemen: goed zichbare jas, een 
fietshelm en licht op je fiets. Cycleireland.ie is een goede 
informatiebron voor fietsroutes en op ireland.com vind 
je reisorganisaties die fietstours aanbieden.
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wanDelen
Met veel kust, bergen, bossen en 
nationale parken zijn er wandelroutes 
voor elk type wandelaar. En weet je 
wat zo fantastisch is? Na je tocht door 
mooie dalen, langs hoge kliffen en over 
groene weides kun je bijkomen in een 
traditionele muziekpub of restaurant  
in de gastvrije dorpen en steden van  
het eiland. 

AANBeveliNgeN   De Sperrin Mountains in county 
Tyrone bestaan uit een mix van bossen, meren en 
veenmoeras, met verschillende wandelpaden door de 
ongerepte natuur. In Donegal is het Glenveagh National 
Park 16.000 hectaren groot en biedt zes wandelroutes 
van verschillende niveaus. om zeker te weten dat je het 
goede pad neemt, brengt de Trail Walker Bus je naar het 
pad toe. De bus vertrekt vanaf het bezoekerscentrum  
op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Wil je iets 
minder inspannends? Doe dan één van de acht 
luswandelingen bij de Glen of Aherlow in county 
Tipperary (van 2 tot 10 km). Je loopt door de bossen  
en heides van de mooie Galtee Mountains.

TiPS & iNfO    het weer is erg veranderlijk – controleer 
de weersvoorspelling, draag laagjes en zorg voor een 
regenjas, wandelschoenen, zonnebrand en veel water. 
kijk voor alle routes op walkni.com en irishtrails.ie

hengelSport 
In het binnenland vind je een 
ongelofelijke hoeveelheid meren, rivieren 
en waterwegen, en aan de Ierse kust 
liggen beschutte baaien, lege stranden en 
landtongen. Geen wonder dat Ierland een 
paradijs is voor hengelaars.

AANBeveliNgeN   Strabane in de Noord-Ierse 
county Tyrone heeft een netwerk aan rivieren vol zalm, 
bruine forel en zeeforel. het is een fantastische, nog 
onontdekte plek voor hengelaars die in zijn voor wat 
nieuws. Lough Corrib in county Galway is het tweede 
grootse lough op het eiland en wordt wereldwijd 
beschouwd als een hotspot voor vissen op wilde bruine 
forel. Ga diepzeevissen en vang zeebaars, makreel en 
zeeforel bij Rosses Point in county Sligo, waar je ook kunt 
kustvissen op Coney Island. Je kunt er alleen komen bij 
eb, zorg dus dat je voor de vloed terug bent!

TiPS & iNfO   Vissen lijkt misschien niet zo’n 
gevaarlijke sport, maar let altijd goed op, waar 
je ook bent. Voor informatie over vislocaties en 
regels ga je naar fishinginireland.info. een lijst van 
sportvisorganisaties vind je op ierland.nl

waterSport
Met overal zee, meren en rivieren is Ierland perfect voor watersporters. Maak je 
borst maar nat.
 
AANBeveliNgeN   een fantastische manier om de Copper Coast in county Waterford te ontdekken is per  

kajak. Peddelend door dit unesco Global Geopark zie je zeerotsen, zeebogen, grotten en tunnels van dichtbij.  
Met coasteering ontdek je eveneens zeegrotten en rotsen in gebieden als de Causeway Coast. Daar komt ook  
wat klimwerk, bouldering en rotsspringen (optioneel) bij kijken. of stort je in de golven in county Sligo, een  
van de populairste surfbestemmingen in Ierland. Neem een les als je beginner bent of een opfrisles als je  
even niet gesurft hebt in Strandhill bij de Strandhill Surf School. Ga daarna naar een pub in Sligo en eet een 
heerlijke vissoep.

TiPS & iNfO    Veiligheid is belangrijk: kies altijd voor een geregistreerde en gekwalificeerde 
watersportorganisatie. Watersport in de zomer is heerlijk, maar de golven aan de Ierse westkust behoren in  
de winter tot de meest indrukwekkende golven van de wereld. Perfect voor ervaren surfers. kijk op ireland.com 
voor meer informatie over alles van windsurfen tot duiken.  

7 Glenveagh National Park, county 
Donegal. In de bergen van Donegal. 
In dit park woont een grote roedel 
edelherten. 8 Hengelsport, county 
Fermanagh. Geniet van de wildernis 
in dit schitterende deel van county 
Fermanagh. 9 Rotsspringen. Van 
rotsspringen krijg je een adrenalinekick 
en het is ook een goede manier om 
prachtige zeegrotten van Ierland te 
verkennen. 10 Zeekajakken. Zet je 
schrap voor een ochtend zeekajakken 
langs de ruige kust. 
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FeSTIVaLS 
DrIe Keer raaK 

Tradities vormen het hart van 
festivals in Ierland:

BanKS OF THe FOYLe 
HaLLOWe’en CarnIVaL 
Stad Derry~Londonderry (oktober) 

De Ieren zijn de ‘bedenkers’ van 
halloween (31 oktober) en er wordt 

dan ook flink uitgepakt op het eiland. 
Derry~Londonderry heeft de grootste 
optocht in zijn soort ter wereld. Dit is 

‘the place to be’ met halloween. 

PUCK FaIr  
Killorglin, county Kerry (augustus) 

Met zijn ruim 400 jaar is Puck Fair een 
van de oudste festivals van Ierland. er 

wordt een wilde berggeit tot koning 
gekroond en daarna is het drie  

dagen feest.

FeSTIVaL OF THe FIreS  
Uisneach Hill, county Westmeath (mei) 

het uisneach Festival of Fire in het 
mythologische en heilige centrum van 

Ierland is de viering van een traditie die 
al 1400 jaar aan deze plek is gekoppeld.

traDitionele ambachten
Van glasblazen tot keramiek, van weven tot 
houtbewerking – kunstnijverheid leeft nog volop in 
Ierland. Kunstnijverheid is verweven met de Ierse 
cultuur en verbonden aan het landschap. Breien, 
manden vlechten of kantklossen, het wordt van 
generatie op generatie doorgegeven. In Donegal hebben 
de heuvels en de schapen die erop rondzwerven geleid 
tot een rijke traditie in handweven. Donegal-tweed 
is in de hele wereld beroemd. Bezoek Handwoven	
Tweed in Ardara voor mooie wollen dekens en tweed. 
De creatieve geest van Kilkenny komt tot uiting in de 
Made	in	Kilkenny	Craft	Trail. Of ga naar Belleek in 
Enniskillen in county Fermanagh en ontdek hoe een 
stenen pijp op traditionele wijze wordt gemaakt, een 
ambacht dat teruggaat tot de 18e eeuw. 

MiS HeT NieT    In het House of Waterford Crystal Visitor Centre in 
Waterford wordt dit beroemde kristal gemaakt waar je bijstaat. Het 
Irish Linen Centre in Lisburn vertelt het verhaal van de historische en 
prestigieuze linnenindustrie. In het Claypipe Centre in county Roscommon 
ontdek je hoe op traditionele wijze een stenen pijp wordt gemaakt; een 
ambacht dat teruggaat tot de 18e eeuw.

luiSteren naar: 
De	Ierse	taal	wordt	gesproken	in	de	Gaeltacht  
(Iers-sprekende regio’s). Deze regio’s vind je aan de westkust 
van het eiland en ook in sommige delen van de county’s Cork, 
Donegal, Meath en Waterford. En hou in Noord-Ierland je oren 
gespitst voor het Ullans, een soort Schots-Iers. 

 opVallenD:
Stapelmuurtjes	in het westen van Ierland, met name langs de Wild 
Atlantic Way. Bijzonder aan deze traditionele muurtjes is dat ze bij 
elkaar worden gehouden door alleen stenen, zonder metselspecie. 
In Noord-Ierland vind je de Mourne	Wall in county Down. Dit is met 
35 km de langste muur van het eiland. Ierse	cottages met rieten 
daken vind je overal in Ierland. Eeuwenoude tradities zijn bewaard 
gebleven in de muren van deze huisjes. In de jaren 1800 woonde de 
helft van de bevolking in dit soort cottages. Bezoek het dorp Adare 
in county Limerick en stap het verleden binnen. De ClADDAgH-riNg

Een van Ierlands bekendste sieraden 
is de Claddagh-ring. De ring heeft 
waarschijnlijk zijn oorsprong in het 
dorp Claddagh in Galway Bay. Je 
draagt hem met de kroon naar binnen 
gedraaid als je verliefd bent, en naar 
buitengericht als je op zoek bent  
naar liefde. Thomas Dillon’s in de  
stad Galway maakt deze iconische 
ring al sinds 1750.

WIST je  
DaT?

 Ierland Het Laatste Over

 Het laatste  
 over... traDitionele   
 cUltUUr
Traditionele cultuur is springlevend op het eiland  
Ierland. Zo geniet je ervan...
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VOEL JE VRIJ EN REIS DOOR 
IERLAND MET JE EIGEN AUTO
Op vakantie naar Ierland? Of je nu het 
Eeuwenoude Oosten van Ierland wilt 
ontdekken of een tour langs de Wild Atlantic 
Way wilt maken, jouw onvergetelijke Ierse 
avontuur begint aan boord van Irish Ferries!

L3
77 Geen Bagage 

Limiet 
Gratis 
WiFi

Dublin 
direct

Geen Bagage 
Limiet 

Gratis 
WiFi

Dublin 
direct

Geen Bagage 
Limiet 

Gratis 
WiFi

Dublin 
direct

Voor informatie en reserveringen: 
Nederland: +353 818 300 400
België: +32 (0)2 4001485 
E-mail: ireland@irishferries.com 
www.irishferries.com

JAV7796_IF_Marketbooks2016_Spanish_Dutch_190x127_V3.indd   2 25/10/2016   12:16

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 je er echter het hele jaar door 
verwachten. Meer informatie over het weer 
vind je op 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 hebben genoeg 
aan 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.

MInDerVaLIDen
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
Disability Action
Tel: +44 28 9029 7880
disabilityaction.org

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  

praktisChe    
informatie over   
ierland

 Ierland Informatie

nieuwe regels. Voor meer informatie bel:  
+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 er 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 je vakantie naar Ierland kunt  
u terecht op: 
ierland.nl of ireland.com

BeD & BreaKFaST
Overal in Ierland vind je Bed & Breakfasts.  
De gemiddelde prijs van een overnachting in 
een tweepersoonskamer ligt tussen de €32,- 
en €38,-. De inchecktijden zijn meestal tussen 
15:00 en 18:00. Meer informatie vindt je op: 
bandbireland.com

KaMPeren
Ierland heeft meer dan 100 mooie campings 
die aangesloten zijn bij de The Irish Caravan 
en Camping Council. Reserven is in het 
hoogseizoen aangeraden. Buiten die periode 
kun je ook vaak zonder reservering terecht.  
Let op. Veel campings zijn in de winter 
gesloten. Wild kamperen is in Ierland  
maar toegestaan op een beperkt aantal 
plekken. Zoek dit van tevoren dus goed uit.  
Voor een overzicht van campings in Ierland  
kijk je op: camping-ireland.ie

STeKKerS
In Ierland heb je een verloopstekker/
wereldstekker nodig. Hier worden Type G 
stekkers gebruikt. Deze stekkers hebben  
3 pinnen.

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

44 Ierland



reizen naar  
ierland  
met het  
vlieGtUiG

reizen naar  
ierland  
met de boot

aUtohUUr en pUnten  
om rekeninG mee te  
hoUden 

 Ierland Informatie Ierland Informatie

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.
 
VLIegrOUTeS (neDerLanD)
Van (LUCHTHaVen) naar MaaTSCHaPPIj
Amsterdam Belfast (City Airport) kLM

Belfast (International Airport) easyJet
Cork Aer Lingus
Dublin Aer Lingus, kLM, 

Ryanair
eindhoven Dublin Ryanair

VLIegrOUTeS (BeLgIë/LUxeMBUrg)
Van (LUCHTHaVen) naar MaaTSCHaPPIj
Antwerpen Dublin via London City Airport Cityjet
Brussels Belfast City Airport Brussels Airlines

Belfast (City Airport) via  
London heathrow British Airways

Dublin Aer Lingus, Ryanair
Dublin via London heathrow British Airways

Charleroi Dublin Ryanair
Luxemburg Dublin Luxair

VeerHaVenS
De belangrijkste veerhavens van ierland zijn: Belfast, Cork, 
Dublin Port, larne en rosslare. Hieronder vind je de belangrijkste 
routes vanuit Nederland en frankrijk via groot-Britannië naar 
ierland of direct vanuit frankrijk naar ierland.

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 

Seaway
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

Larne
Stena Line
P&o Ferries

Fishguard Rosslare Stena Line
holyhead Dublin Irish Ferries/Stena Line
Liverpool Belfast

Dublin 
Stena Line
P&o Ferries

Pembroke Rosslare Irish Ferries

Reizen naar Ierland is nog nooit zo eenvoudig geweest dankzij een flink 
toegenomen aantal vlieg – en veerverbindingen. Informatie over hoe je het  
beste naar Ierland kunt reizen, vind u op ierland.nl of ireland.com

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 
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 je 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 je de grens over gaat is het 
verstandig even stil te staan bij de andere 
regels. In de Republiek 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 (Gaelic) vermeld. In 
heel Ierland zijn er bezinestations die loodvrije 
benzine en diesel verkopen. Voor meer 
informatie kun je de speciale brochure van 

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 je 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 je in Ierland aankomt. 
Vooral in het hoogseizoen is het handig om 
vooraf te reserveren. Het merendeel van 
de huurauto’s is uitgerust met een gewone 
versnellingsbak. Bij tijdig reserveren kun je 
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 je met een 
gehuurde auto de grens tussen de Ierse 
Republiek en Noord-Ierland wilt overschrijden, 
dien je 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 je naar de British vehicle rental and 
leasing Association op bvrla.co.uk

Ierland Toerisme opvragen over autorijden 
in Ierland. Tot de automobiel organisaties in 
Ierland behoren:
The Automobile Association (AA)
Tel: +353 1617 9560 (ROI); 0800 887766 (NI)
theAA.com
rAC Motoring Service
Tel: +44 192 243 7000
rac.co.uk

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 kun 
je 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 (bikeshare.ie) en 
Belfast (belfastbikes.co.uk) hebben ook een 
fietsregelingen.

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 overleg je 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.

Ierland 4746 Ierland
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Agro Reizen +31 (0) 26 3512087 agroreizen.nl ● ● ● ●

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

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

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

Buro Scanbrit +31 (0) 205 621040 buroscanbrit.nl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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 ● ● ●

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

Kras +31 (0) 900 9697 (€.70ct pg) kras.nl ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

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 55 pelikaanreizen.nl ● ● ● ● ●

Pharos Reizen +31 (0) 23 554 28 70 pharosreizen.nl ● ● ● ● ●

Rent a boat +31 (0) 61 14 18 956 rentaboat.nl ●

Scan Britain +31 (0) 229 210013 scanbritain.nl ● ● ● ● ●

Senlac Tours +31 (0) 26 44 31 331 senlactours.nl ●

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

Stedentrips.nl +31 (0) 172 782 078 stedentrips.nl ● ● ● ●

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

Sunair Vakanties +31 (0) 172 782 000 sunair.nl ● ● ● ●

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

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

TUI +31 (0) 900 8847 (€.70ct pg) tui.nl ● ● ● ●

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

LUxeMBUrg
Luxair +352 (0) 2456 1 Luxair.lu ● ● ●

Voyages Emile Weber +352 (0)35 65 75 1 voyages-weber.lu ● ●

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

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 ●

european Students +32 (0) 81 60 06 27 europeanstudents.be ● ● ●

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

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

Gallia gallia.be ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Généraltour +32 (0) 42 30 15 15 generaltour.be ● ● ● ● ●

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

holiday Line holidayline.be ● ●

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

Imagine Travel imaginetravel.be ● ●

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 ● ● ● ● ● ●

onmia Travel +32 (0) 9 269 90 61 schoolreizen.omniatravel.be ●

Pasar +32 (0)  22 46 36 62 pasar.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  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 ● ● ● ● ● ●

Tierra Natuureizen +32 (0) 16 25 56 16 tierra.be ● ●

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

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

Voyages Copine +32 (0) 81 25 025 voyages-copine.be ● ● ● ● ● ●

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

VTB Reizen vtb-reizen.be ● ●

Zuiderhuis +32 (0) 32 85 99 93 tevoet.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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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.

KAART & ROUTE 
AFSTANDENTABEL

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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