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Eerste keer Ierland, met
Ring of Kerry, Cli� s of Moher
en Wild Atlantic Way
va. € 599 p.p.

8 DagEn

Alle highlights van het
zuidwesten, the Connemara 
en het gezellige Dublin
va. € 798 p.p.

11 DagEn

Vele hoogtepunten van 
Ierland, van oost naar west, 
inclusief bruisend Dublin
va. € 1.085 p.p.

15 DagEn

Individuele rondreizen
in een rustig reistempo.

Persoonlijke ontmoetingen
met de Ierse bevolking.

Zorgvuldig geselecteerde,
kleinschalige, sfeervolle
accommodaties met
een unieke ligging.

Beleef 
het Echte Ierland

Met zorgvuldig uitgestippelde routes en persoonlijk geselecteerde,

kleinschalige en authentieke accommodaties biedt reisspecialist Echt Ierland

diepgaande indrukken van de Ierse cultuur. Natuurlijk in een rustig reistempo,

zodat je Ierland en haar trotse bevolking écht kunt ontdekken.

Reis ‘o�  the beaten track’ voor onvergetelijke ontmoetingen met de hartelijke 

‘locals’, het imposante landschap en de eeuwenoude cultuur.

Voor een persoonlijk reisadvies belt u met
035-7200006 of bezoekt u www. echtierland. nl

 Wij adviseren u graag!

Reisvoorbeelden
fl y drive rondreizen
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Beukende golven, het geroep van 
zeevogels, en sneller kloppende harten 
van wandelaars. Dit is het Gobbins 
Path; een 3,5 km lang pad langs de 
rotswand, met verbluffende bruggen 
en in de rotsen uitgehouwen tunnels. 
Het pad ligt op een half uur rijden van 
Belfast en aan de adembenemende 
Causeway Coastal Route. Deze 
Edwardiaanse attractie was jarenlang 
overgeleverd aan de elementen, en is 
nu in zijn voormalige glorie hersteld.

Stel je eens voor...

 Ierland In een oogopslag

De Gobbins, county Antrim
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Heel Ierland zien

niets te doen

Wie slim is boekt nu. Wie slim is vliegt Aer Lingus

DUBLIN

CORK

aerlingus.com

Voorwaarden zijn van toepassing. Gegevens correct op moment van uitgave.

Vind ons op

De erfgoedplaatsen van Visit Ireland

Voor mee info over de 
OPW Heritage Card 
Neem contact op met 
Tel: +353 1 6476592 
email: heritagecard@opw.ie

Afbeeldingen met dank aan  
Dept of Arts, Heritage & the Gaeltacht

Volledige informatie www.heritageireland.ie

Neem voor meer info 
contact op met 
Visitor Services, OPW, 
Unit 20, Lakeside Retail Park,
Claremorris, Co. Mayo, Ireland 
Tel: +353 1 6476000 
email: info@heritageireland.ie

Newgrange Megalithic Tomb, County Meath

Céide Fields Visitor Centre, County Mayo

Ross Castle, County Kerry

Carrowmore Megalithic Cemetery, County Sligo

Teach an Phiarsaigh, County Galway

St Mary’s Church, County Kilkenny
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De Gaeltacht bezoeken 
Traditioneel en uiterst uniek; de Gaeltacht-
gebieden zijn de Iers sprekende regio’s 
van Ierland. Verspreid langs de westkust 
en ook in delen van de county’s Cork, 
Meath en Waterford, zijn dit fantastische 
plaatsen om lokale Ieren te ontmoeten 
die graag met jou hun enthousiasme 
delen voor de Ierse taal. Probeer eens 
een traditionele activiteit zoals manden 
vlechten of de bodhrán bespelen. Of leer 
een cúpla focal (paar woorden) van de taal 
op een Ierstalige zomerschool.

Traditionele muziek Dublin

Plezier tijdens een ceílí

Hallowe’en 
Derry~Londonderry
Banks of the Foyle Hallowe’en Carnival is 
de grootste Halloweenviering in Europa. 
Feest met bovennatuurlijke wezens op het 
Gothic Ball (vindt toepasselijk plaats in 
een 19e-eeuwse kerk); laat je meeslepen 
door een dromerig spektakel van licht 
en beweging tijdens de Awakening of 
the Walls en maak een rondleiding in 
een huis waar het spookt. Een van de 
hoogtepunten? De Carnival Parade door de 
straten van de stad met muziek, theater en 
adembenemende optredens. Daar verjaag 
je gegarandeerd alle demonen mee weg. 

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

DOE EENS  
 WAT ANDERS

De Ierland Informatiebrochure 07

 Ierland Ontsnappen

Of het nou de vloeiende bewegingen 
van een céilí (volksdans) betreft of de 
striktere stijl van het set dancing, de 
Ierse dans is energiek, informeel en 
erg gezellig. Doe gewoon mee! De zeer 
muzikale Vaughan’s Bar in het dorp 
Kilfenora in county Clare is de perfecte 
plaats om het te proberen. Als je het echt 
goed wil leren dan kun je overal op het 
platteland lessen in set dancing volgen. 
Kijk op coisnahabhna.ie voor meer 
informatie. Of ga er lekker voor zitten 
en geniet van de show. Bijvoorbeeld met 
een dansvoorstelling in Brú Ború bij de 
Rock of Cashel in county Tipperary.

Doe mee aan een ceílí

Maak een trip naar
een eiland
Oude kunstvoorwerpen, unieke locaties, 
boeiende geschiedenis: een Iers eiland is 
het ultieme verborgen toevluchtsoord.
Trek naar de vogeltrekpleister Rathlin in 
county Antrim. Ontspan op de mooie witte 
zandstranden van Inishbofin, dat al 8000 
jaar v. Chr. bewoond was. En voor een heus 
avontuur kun je in de enige kabelbaan van 
Ierland stappen die het vasteland verbindt 
met Dursey Island in county Cork. Prachtig 
uitzicht over de kust gegarandeerd.

Rathlin Island, county Antrim

Geniet van een avond 
traditionele muziek
De trommelende bodhráns, de deinende 
accordeons, de meeklappende handen: er 
gaat niets boven een traditionele (trad) 
muzieksessie in een Ierse pub. Probeer het 
traditionele hart van county Clare waar 
je binnen no time mee zult zingen met 
een legendarische trad sessie bij de open 
haard. Of ga naar House of McDonnell in 
Ballycastle in county Antrim, waar het op 
de vrijdagavonden vol zit met muzikanten 
die de mooiste klanken voortbrengen.

Hallowe’en in Derry~Londonderry

Aran Islands, county Galway
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Bury Quay, Tullamore, Co. Offaly, Ireland    
Tel: +353 (0) 57 93 25015    

Email: info@tullamoredew.com 
www.tullamoredewvisitorcentre.com     

GLASSES UP TO DRINKING RESPONSIBLY

Bury Quay, Tullamore, Co. Offaly, Ireland   
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• 7 dagen per week open, gedurende het hele jaar  
• Rondleidingen • Begeleide proeverij  • Cadeauwinkel • Café

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.
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Magherally Cottage, county Down

Ard na Sidhe, county Kerry Shola Coach House, county Antrim

Accommodatie in Ierland is meer dan alleen een plek om te slapen – het is een plek om locals 
te ontmoeten, een plek waar je de geschiedenis voelt en een plek om echt te ontspannen…

 BIJZONDERE
 OVERNACHTINGEN
Er zijn op het eiland Ierland enorm veel 
unieke overnachtingsmogelijkheden. 
Of voeg wat historie aan je vakantie 
toe en verblijf in een onderkomen van 
de Landmark Trust of de National 
Trust. Kies tussen een middeleeuws 
miniatuurkasteel, zoals Anne’s 
Grove in county Cork, of een lieflijke 
plattelandscottage met eigen tuin, zoals 
Rose Cottage in county Fermanagh.

De historische landhuizen van Ierland 
hebben imposante zitkamers, elegante 
slaapkamers en weelderig begroeide 
tuinen. Stap het luxe Ard na Sidhe 
Country House binnen in de omgeving 
van Killorglin in county Kerry. Geniet 
van de verschillende stijlperiodes in het 
Castlecoote House in county Roscommon, 
een combinatie van een Georgian 
herenhuis met delen van een 16e-eeuws 
kasteel. En zie hoe de Decaan van de 
Armagh Cathedral woonde in Dean’s Hill, 

dat gebouwd werd in 1772 in Armagh.  
Accommodatie in een bed &breakfast 

(B&B) is net zo rustiek of luxueus als je 
maar wilt, maar het beste onderdeel 
ervan zijn zonder meer de eigenaren. 
Geniet van de sfeer van een B&B in een 
woonboerderij, zoals het Glencarrig 
Farmhouse vlakbij Loop Head in county 
Clare. Of probeer het Shola Coach House 
in Portrush in county Antrim, door 
de TripAdvisor Travellers’ Choice Awards 
uitgeroepen tot tweede beste B&B 
ter wereld (!). 

Het ongerepte platteland van het 
eiland Ierland is de perfecte achtergrond 
voor het betere kamperen. Veel landhuizen 
bieden nu ‘glamping’ aan op hun terrein, 
zoals het Ballyvolane House in county 
Cork en Castle Ward in county Down. 
Of kies voor een echte camping, zoals 
de Portsalon Luxury Camping in de 
schitterende natuur van county Donegal 

met ongeëvenaarde uitzichten.
Geniet van de glooiing van het 

platteland, de vrijheid van de open weg 
en de kans om alles op je eigen tempo 
te doen met een vakantie in een vintage 
kampeerbus. Dit is een perfecte manier 
om de vele verborgen plekken van het 
eiland te ontdekken, om contact te maken 
met de lokale Ieren en om te eten aan de 
Atlantische Oceaan. Kies een kampeerbus 
met retrolook op Retrocamper.ie, 
Lazydays.ie of Dunrunnin.com.

Rietgedekte cottages passen bij de 
aardsheid van het Ierse landschap en 
bieden de Ieren al eeuwenlang een 
karaktervol thuis. Ook passen ze perfect 
bij een rustieke, self-catering vakantie. 
Probeer de schitterende Magherally 
Cottage in county Down.

Ga voor meer informatie over
accommodatie naar Ierland.nl of ireland.com

 Ierland Accommodaties

Rose Cottage, county Fermanagh

Ballyvolane House, county Cork

Vintage Campervan, Dunrunnin.com
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Mourne mountains, County Down
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 Ierland Ontdekken

Met een georganiseerde 
wandelvakantie weet je zeker 
dat alles goed geregeld is, 
inclusief bagagevervoer, eten en 
accommodatie. Of wat denk je van 
het inhuren van een privégids 
waarbij je je eigen tocht kunt 
samenstellen en alles te weten 
kunt komen over de geschiedenis, 
cultuur, flora en fauna van de 
omgeving. Je vindt een lijst met 
wandelorganisaties en gidsen op 
Ierland.nl of ireland.com

Wandelgidsen 

PARADIJS VOOR...
WANDELAARS
Ierland is een heus wandelparadijs. Van groene weides, steile kustrotsen tot heuvels 
begroeid met heide. Van lusvorminge wandelingen tot langeafstandroutes. Ierland biedt 
eindeloze mogelijkheden

Slieve League, county Donegal
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Trek naar de heuvels met deze drie fantastische 
wandelingen. De Antrim Hills Way, county Antrim: 
deze route van 43 km door de prachtige Glens of 
Antrim door velden met koeien en schapen, is veelal 
onverhard met biedt prachtige vergezichten. De 

Spinc and Glenealo Valley, county Wicklow: een wandeling van  
9 km door het Wicklow Mountains National Park en de 6e-eeuwse 
kloosternederzetting Glendalough. De Croagh Patrick, county 
Mayo: Volg de veel betreden route en beklim de heilige berg van 
Saint Patrick (764 meter). Vanaf de top zie je Clew Bay.

Waar moet ik heen?
Aan de noord- en westkust vind je woeste rotspartijen. Het 
zuiden en oosten zijn wat lieflijker; met heuvels, bergen en 
zandstranden. Het hart van het eiland bestaat uit veenmoeras 
omzoomd van bergen. Ervaar de machtige zee en wandel over 
schiereilanden zoals Mizen, Iveragh, Inishowen en Ards. Zwerf 
door de bossen van Mullaghmeen in county Westmeath, het 
Tollymore Forest Park in county Down of het Drum Manor Forest 
Park in county Tyrone. Bijzonder is de wandeling tussen de 
boomtoppen in het Lough Key Forest Park in county Roscommon, 
door de Devil’s Glen in county Wicklow of het Mountsandel 
Wood in county Londonderry, waar het fort met de vroegst 
bekende menselijke nederzetting van Ierland is te vinden.

Soorten wandelingen
Wandelingen in Ierland zijn luswandelingen of lineair, met 
een verschillend start- en eindpunt. Sommige gebieden op 
het eiland zijn officiële National Parks (nationale parken in 
de Republiek Ierland) of Areas of Outstanding Natural Beauty 
(gebieden met uitzonderlijk natuurschoon in Noord-Ierland). In 
de Republiek Ierland zijn dat o.a. Glenveagh in county Donegal, 
de Wicklow Mountains, het Killarney National Park, de Burren en 
Connemara. In Noord-Ierland de Sperrins, de Causeway Coast,  
de Mourne Mountains en de Glens of Antrim. 

Uitdagende wandelroutes
Waymarked Ways/Trails (bewegwijzerde paden) zijn 
langeafstandswandelingen en meerdaagse tochten voor 
ervaren wandelaars en trekkers. Zuidwest-Ierland en het Dingle 
Peninsula staan in de National Geographic-top 10 van mooiste 
wandelgebieden: Wandelaars lopen over oude paden door een 
prachtige gebied vol betoverende legenden.

De Kerry Way is een van de langste bewegwijzerde routes 
van Ierland van zo’n 214 km, opgesplitst in negen verschillende 
trajecten. De route slingert door kleurrijke dorpen, langs ruige 
heidevelden, door de bergen naar de kust.  

In de stemmige Mourne Mountains in county Down brengt 
de Mourne Wall Challenge je een mooie uitdaging. Dit is een 
pittige wandeling van 35 km en omvat de hoogste berg van 
Noord-Ierland: de Slieve Donard. Een ander hoogtepunt van deze 
wandeling is de Mourne Wall, een granieten stapelmuur die 
werd gebouwd tussen 1904 en 1922.

De 123 km lange Burren Way, door het grootste 
karstlandschap van Europa, komt langs de Klippen van Moher 
en plaatsen zoals Doolin en Lisdoonvarna in county Clare, die 
bekend staan om hun traditionele muziek.

Probeer een stadwandeling 
Ga eens mee met een begeleide stadswandeling en ontdek  
alles over de geschiedenis van een stad. Steden zoals Galway, 
Cork of Derry~Londonderry hebben geweldige historische 
wandelingen. Of volg een uitgezette wandelroute in Dublin 
bijvoorbeeld richting Phoenix park om de darmherten te 
fotograferen. Laat je verrassen door het schitterende uitzicht 
over Belfast vanuit Cave Hill County Park of loop mee met een 
interessante C.S. Lewis-wandeling. 

Wandelfestivals 
Wandelfestivals worden 
georganiseerd door plaatselijke 
gemeenschappen en wandelclubs. 
Het is een leuke manier om 
het platteland te ontdekken. 
De festivals vinden op het hele 
eiland plaats, zoals het Ballyhoura 
International Festival in county 
Limerick, het Mourne International 
Walking Festival in county Down 
en het Glen of Aherlow Walking 
Festival in county Tipperary. 

Cliffs of Moher, county Clare

C.S. Lewis walking tour, Belfast

Dublin Mountains

Glenveagh, county Donegal

Mourne Mountains, county Down

Tollymore Forest Park, county Down

Ring of Kerry, county Kerry

DIT 
MAG 
JE NIET 
MISSEN
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White House Bar, Limerick
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Steden in Ierland hebben een reputatie hoog te 
houden als het gaat om historie, vermaak en 
cultuur. Je kunt er vanalles ervaren; van een 
middeleeuwse sfeer, een bruisend uitgaansleven 
tot een uiteenlopend cultureel programma. Van 
de Georgian elegantie van Dublin tot de levendige, 
culinaire stad Belfast en het onconventionele 
Galway. Hier is een selectie van de beste dingen 
om te zien, te doen en van te genieten...

 STEDENTRIPS
St George’s Market, Belfast

Octopussy’s, Howth, county Dublin

Powerscourt Townhouse Centre, Dublin

 Ierland Steden

Derry~Londonderry Canty’s pub, Cork
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Deze historische hoofdstad ademt 
een onnavolgbare energie uit, is 
cosmopolitisch, levendig en creatief. 
Geen wonder dat Dublin is verkozen 
als een van de Lonely Planet’s beste 
stedenbestemming voor 2016. Dit is 
een stad met een groot literair erfgoed, 
een plaats die zo is verbonden met het 
geschreven woord dat hij is uitgeroepen 
tot Unesco Literatuurstad. In de levens  
van James Joyce, W.B. Yeats en Seamus 
Heaney speelde Dublin een belangrijke  
rol en je kunt hun nalatenschap vinden  
in het Dublin Writers Museum.

Als je verder in de geschiedenis graaft, 
komt je bij het middeleeuwse verleden  
van Dublin, waar Vikingen forten 
bouwden. Het oudste deel van de stad is 
waar nu het Dublin Castle staat. Maak 
een tour door de middeleeuwse krochten 
en je ziet de fundamenten van de oude 
stadsmuren. Vlakbij ligt de Christ  
Church Cathedral (1028), met één van  
de grootste crypten van Ierland en  
Groot-Brittannië.

Ondanks de overgebleven middeleeuwse 
charme stamt veel van de Dublinse 
architectuur uit de Georgian periode. 
Originele nauwe straten werden verbreed 
en uitgebreid. Van de opvallende 
schoonheid van het Custom House aan 
de kade tot aan de mooie wijken rondom 
Merrion Square, Fitzwilliam Square en 
North Great George’s Street: de stad heeft 
zijn uitgesproken ruimtelijkheid en cachet 
aan de Georgian tijd te danken.

Dublin’s levendige stadsdelen geven de 
hoofdstad een dynamische sfeer. Zo kun 
je aan het Grand Canal Dock zeevruchten 
eten in de Mourne Seafood Bar terwijl je 
uitkijkt over het water. In de Liberties, een 
van de oudste wijken van de stad, vind je 
naast vele traditionele pubs, ook Teeling 
Whiskey Distillery. Wat je ook gaat doen in 
Dublin, de stad laat een blijvende indruk 
bij je achter. 

Voor klifwandelingen, kastelen en 
cafeetjes neem je de Dart trein naar 
de noordelijke kustplaatsjes 
Malahide en Howth. Of ga in 
zuidelijke richting naar het plaatsje 
Dun Laoghaire voor een wandeling 
langs de pier. Voor een tocht langs de 
prachtige kust van Dublin, kun je een 
rondvaart maken met Dublin Bay 
Cruises, die in 90 minuten van Dun 
Laoghaire naar Howth vaart. 

Leer de stad kennen tijdens een 
stadswandeling met bijvoorbeeld 
Le Cool Walking Experience voor 
onontdekte hotspots, Pat Liddy’s 
Walking Tours voor historische en 
literaire wandelingen of ga zelf op 
pad met de Dublin Discovery Trails. 
Voor een artistieke sfeer ga je naar 
het Creative Quarter in Dublin, met 
coole interieurwinkels en hippe 
cafés. Of relax in de rustige Iveagh 
Gardens.

Buiten de stad

Verborgen parels

DUBLIN
DUBLIN 
VIJF TRADITIONELE  
PUBS
MULLIGAN’S Poolbeg Street 
Met zijn tabakskleurige muren en vocale 
barmannen is deze heerlijke pub in Dublin 
een en al charme. Hij bestaat al sinds 1782, 
dus ze weten hier wel wat ze doen.

PALACE BAR Fleet Street 
Ambachtelijke bieren, speciale whiskey’s en 
glas in lood maken van dit instituut aan Fleet 
Street een favoriet onder schrijvers. 

STAG’S HEAD Dame Court 
Deze victoriaanse pub met marmeren 
tegelvloer, mahoniehouten bar en 
traditioneel eten werkt als een magneet op 
studenten, acteurs en typetjes uit Dublin.

O’DONOGHUE’S Merrion Row 
Met zijn interieur vol snuisterijen en foto’s 
en zijn levendige traditionele muziek blijft 
O’Donoghue’s een van de populairste pubs 
van de stad.

KEHOE’S South Anne Street 
De lage toonbank in Kehoe’s verraadt zijn 
verleden als ‘kruidenier/bar’ en nog steeds 
lijkt het alsof de tijd hier heeft stilgestaan 
met zijn snugs (privézitjes), donker hout en 
bar boven in ‘zitkamerstijl’.

Trinity College, Dublin

Ha’penny Bridge, Dublin

Dame Lane, Dublin

Coliemore Harbour, Dalkey, county Dublin
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Klippad in Noord-Ierland, ze 
wachten allemaal om ontdekt te 
worden!  

Ierland 
Welkom
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Belfast heeft een markante ligging 
aan het Belfast Lough. Zo markant zelfs 
dat de torenhoge Cave Hill, die uitkijkt 
over de stad, Jonathan Swift blijkbaar 
inspireerde tot het bedenken van Gulliver 
uit Gulliver’s Travels.

Maar in deze geweldige stad is 
drama, literatuur en geschiedenis 
overal te vinden. In de keienstraten 
van het Cathedral Quarter, in de gevels 
van de victoriaanse gebouwen en in de 
bedrijvigheid van markten zoals de 
St George’s Market. Als je meer over 
het verleden van Belfast wilt weten, 
ga je naar het Ulster Museum, de City 
Hall, en Belfast Castle.

Naast historische gebouwen die het 
welvarende scheepsbouwverleden van 
Belfast prijsgeven, vind je weelderige en 
chique plekken zoals Botanic Gardens 
in het University Quarter. De beste 
kunstscene van de stad met galeries, 
studio’s en culturele centra, is te 
vinden in het Cathedral Quarter. Deze 
bijzondere mix van oud, nieuw, cultuur en 
creativiteit maakt Belfast zo opwindend.

Aan de rivier de Lagan, op loopafstand 
van het stadscentrum, ligt het 
fascinerende Titanic Belfast, ‘s werelds 
grootste Titanic expositie. Om je Titanic 
ervaring compleet te maken, bezoek dan 
ook het Titanic Pump-House en Dock, 
waar het luxe schip ter water werd gelaten 
voor ze uitvoer naar de Ierse Zee. Eveneens 
in de haven te vinden is het enige 
overgebleven schip van de Grand Fleet, de 
H.M.S. Caroline, een lichte kruiser uit de 
1e Wereldoorlog. Het vertelt onder andere 
het dramatische verhaal over de beruchte 
Slag bij Jutland. Momenteel wordt het 
schip gerestaureerd en in 2016 openen als 
toeristische attractie.

Belfast is een fascinerende plaats, een 
beetje victoriaans en een beetje modern. 
Deze dynamische stad zal je ongetwijfeld 
lang bijblijven.

Beyond the city

BELFAST

TITANIC BELFAST
In dit magnifieke gebouw wordt het verhaal 
van de Titanic vanuit elke hoek belicht. Het 
is een niet te missen attractie in Belfast.

CROWN LIQUOR SALOON
De Crown Liquor Saloon staat op elke lijst 
van ‘s werelds beste bars en blinkt uit in 
victoriaanse pracht. 

LINEN HALL LIBRARY
Dit unieke instituut (1788) herbergt een 
gezaghebbende collectie boeken over Ierse 
politiek en cultuur.

S.S. NOMADIC
Dit is het laatste overgebleven White 
Star Line schip ter wereld, prachtig 
gerestaureerd en ligt vlakbij Titanic Belfast. 
Het schip diende als veerboot om de eerste 
en tweede klas passagiers naar de Titanic 
ter vervoeren.

W5 DISCOVERY CENTRE
In dit interactieve, wetenschappelijke 
ontdekkingscentrum maak je op 
speelse wijze kennis met wetenschap en 
technologie. 

City Hall, Belfast

Crown Liquor Saloon, Belfast

 Ierland Steden

Behalve de schitterende Causeway 
Coastal Route en De Gobbins 
cliff walk is er nog veel meer te 
zien net buiten Belfast. Ierlands 
patroonheilige, St Patrick, is 
begraven op het kerkhof van de 
Down Cathedral in de oude stad 
Downpatrick in county Down. 
Je kunt ook naar het prachtige 
Tollymore Forest Park gaan. In 
deze oase vol zeldzame planten en 
victoriaanse folly’s heb je uitzicht 
op de Mourne Mountains.

Belfast heeft een levendige 
culinaire scene en 2016 is 
uitgeroepen tot het ‘Culinaire Jaar 
van Noord-Ierland’. Begin met een 
bezoek aan de St George’s Market, 
met veel lokale producenten. Ox, 
aan de Lagan, is een veelgeprezen 
restaurant met veel lokale 
ingrediënten. Of ga naar de 
brasserie Shu op de Lisburn Road 
met simpel, op de Franse keuken 
geïnspireerd eten met de beste 
ingrediënten van het seizoen.

Buiten de stad

Culinaire favorieten

Titanic Belfast

De Gobbins, county Antrim

BELFAST TOP BEZIENS-
WAARDIGHEDEN 
OM TE GAAN ZIEN
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Een coole, Boheemse stad met een liefde 
voor traditionele muziek – Galway is 
moeilijk te weerstaan. De glorieuze ligging 
aan zee, middeleeuwse architectuur en 
uitstekende culinaire scene maken de stad 
extra aantrekkelijk.

Beroemd om zijn artistieke insteek 
(Galway is een Unesco Filmstad), 
vriendelijke inwoners en uptempo sfeer: 
je hebt het idee dat Galway nooit stilstaat. 
Kom je langs tijdens een van de festivals 
dan voelt het werkelijk alsof de stad één 
groot feest is. Maar er zijn ook genoeg stille 
momenten om van te genieten in deze 
middeleeuwse schoonheid. Wandel over 
de promenade naar de kustplaats Salthill 
of slenter over een van de vier bruggen die 
de river de Corrib overspannen. Zo ervaar 
je de rustige kant van Galway.

In de wirwar van straten (Shop, 
William, High en Quay) bruist Galway van 
de energie en houdt de stad de constante 
maat aan van de vele straatmuzikanten. 
En wat eten betreft, is Galway nu een van 
de opwindendste plaatsen op het eiland. 
Kies maar uit de verse creaties van Ard Bia 
en Cava Bodega of de superinnovatieve 
stijl van Loam. 

Galway is de toegangspoort tot 
Connemara, de Aran Islands en de Burren. 
Al is de stad omringd door schitterende 
natuur en verleidelijke eilanden, het is 
zeker de moeite waard een paar dagen te 
blijven. Deze heerlijke, kleinschalige stad 
staat voor het beste van West-Ierland. 
De traditionele cultuur van de streek is 
terug te zien in de winkels die Aran-truien 
en Claddagh-ringen (traditionele Ierse 
trouwringen) verkopen en in pubs met 
traditionele livemuziek.

Galway biedt eindeloze mogelijkheden: 
luister naar liedjes in de Crane Bar, proef 
de zilte lucht in de haven of ontdek de 
middeleeuwse stadshistorie. Wat je ook 
doet, blijf een poosje – je zult er geen spijt 
van hebben. 

 GALWAY
 GALWAY
TOP 
BEZIENSWAARDIGHEDEN  
 OM TE GAAN ZIEN
TRADITIONELE MUZIEKSESSIE
Galway heeft een reputatie als muziekstad. 
Ga zeker naar een van de sessies in de 
sfeervolle pubs Monroe’s, Taaffes en Tíg 
Cóilí, allemaal in het centrum. 

DE SPANISH ARCH
De Spanish Arch is in 1584 gebouwd aan 
de rivier de Corrib als uitbreiding van de 
stadsmuren, en herbergt nu het Galway 
City Museum. 

FISH & CHIPS BIJ MCDONAGH’S
Al vier generaties gewoon geweldige fish 
& chips bij deze honkvaste uitbater in het 
centrum. 

TRADITIONELE SIERADEN
Bij Thomas Dillon’s Claddagh Gold vind je 
de Claddagh Ring, Ierlands beroemdste, 
traditionele ring. In deze winkel in Quay 
Street worden al sinds 1750 ringen gemaakt. 

GALWAY FARMERS’ MARKET
Deze wekelijkse boerenmarkt vindt plaats 
in Church Lane tegenover de St Nicholas’s 
Collegiate Church en is een uitstalling van 
de beste lokale producten.

Galway

Galway Races

Galway Oyster Festival

 Ierland Steden

Galway ligt pal op de Wild Atlantic 
Way. Ga noordelijk en je komt in 
het wilde Connemara, ga zuidelijk 
en je bereikt de Klippen van Moher 
en de Burren. Of bezoek de Aran 
Islands. De eilanden Inis Mór, Inis 
Meáin en Inis Oírr, hebben alle drie 
hun eigen karakter en tradities. Je 
kunt de eilanden bezoeken voor een 
dagtrip, of langer verblijven en de 
unieke sfeer en tradities van deze 
prachtige eilanden ontdekken.

Gedurende zeven dagen in juli staat 
Galway in het teken van mode, 
paardenraces en plezier tijdens de 
Galway Races. De maand juli is 
ook op cultureel gebied top met het 
Galway International Arts Festival 
en de Galway Film Fleadh. Ben 
je op zoek naar een uniek culinair 
festival, kom dan naar het 
Galway International Oyster and 
Seafood Festival. Het vindt jaarlijks 
plaats in het laatste weekend van 
september.

Buiten de stad

Festivals in Galway

Connemara, county Galway
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 STEDEN 
 OM TE
 VERKENNEN

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 het Kilkenny Castle, de St Canice’s Cathedral, en Rothe House, 
een 17e-eeuwse koopmanshuis.

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.

LISBURN
Lisburn is bekend als de geboorteplaats 
van de Ierse linnen industrie. Dat 
zul je ontdekken wanneer je door de 
18e-eeuwse stad zwerft 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.

CORK
Cork biedt een levendige mix van 
gezellige winkelstraten en artistieke 
wijken. Je kunt makkelijk uren ronddolen 
in de English Market uit 1788, waar 
je streekkazen kunt proeven, lunchen 
in het Farmgate Café en langs de vele 
etenskramen kunt struinen. Zorg dat je 
genoeg tijd overhoudt voor de andere 

bezienswaardigheden van Cork. Ontdek de geschiedenis van de 
Cork City Gaol, geniet van kunst in de Crawford Municipal Art 
Gallery of proef het bier in de Franciscan Well Brewery.

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.

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.

DERRY~
LONDONDERRY
Oude stadsmuren, geweldige pubs en 
een actieve culturele scene maken van 
Derry~Londonderry een 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.

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.

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

 Ierland Steden

Rothe House, Kilkenny
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IERS AVONTUUR
Fantastisch waarde-voor-geld programma, 
rondrit lans de Ierse kust
2 vertrekken per week, 
februari tot begin december
8 of 9 dagen, vanaf € 889

SCHOTSE & IERSE DROOM
Met kasteelbezoeken, de schoonheid van 
de Highlands, de Ring van Kerry & meer
2 vertrekken per week, 
maart tot oktober
13 of 14 dagen, vanaf € 2229

HET BESTE VAN ZUID-IERLAND
Een kortere rondrit met nadruk op de 
scenische vergezichten en historische 
monumenten van Zuid-Ierland
2 vertrekken per week, maart tot oktober 
6, 7 of 8 dagen, vanaf € 819

IERS ERFGOED & DROMOLAND 
KASTEEL
Met onder meer het 5-sterren kasteel & 
gourmet Killeen House Restaurant
1 vertrek per week, maart tot oktober 
8 dagen, vanaf € 1339

IERSE PUBS & FOLKLORE
Geniet van traditionele wervelende 
shows en de westkust
2 vertrekken per week, 
maart tot november 
8 of 9 dagen, vanaf € 1019

PARELS VAN IERLAND
Een rustige tweeweekse rondrit via o.a.  
De Wild Atlantic Way
2 vertrekken, 
april tot oktober 
14 of 15 dagen, vanaf € 1939

Surf naar cietours.com 

Alle CIE Tours reisprogramma’s zijn beschermd door het €400+ Advantage programma van de maatschappij, 
een gratis waarborg die de reizigers garandeert dat zij nooit hoeven te betalen voor speciale evenementen die 
als opties worden beschouwd door andere reisorganisaties.

Kliffen van Moher, Co. Clare

84 jaren reiservaring  |  Keuze uit meer dan 45 rondritten  |  Gespecialiseerde groepsafdeling  |  Gegarandeerde vertrekken & prijzen

Zelf rijden, chauffeur-dienst en op maat gemaakte groepspakketten ook mogelijk

mm_ti_MB16_NL_Editorial_V3_FINAL.indd   19 02/11/2015   12:49



Uitgegeven door

De Ierland Informatiebrochure 03

Ierland Toerisme is de marketing organisatie voor het eiland Ierland en dit omvat zowel de lerse republiek als Noord-Ierland. 
Bij het samenstellen van deze brochure is uiterste zorgvuldigheid betracht. Ierland Toerisme en haar vertegenwoordigers kunnen 
echter niet aansprakelijk worden gesteld indien desondanks fouten of onjuistheden in deze in de volgende publicaties worden 
gecorrigeerd. Ierland Toerisme is niet verantwoordelijk voor de advertenties en de inhoud ervan in deze publicatie. De afbeeldingen 
in deze publicatie zijn afkomstig van fotodatabanken van Tourism Ireland, Tourism Northern Ireland, Fáilte Ireland, Bernie Brown, 
Scenic Ireland, Shutterstock.com, en verschillende andere partijen die toestemming hebben gegeven om foto’s en afbeeldingen 
te gebruiken.

Redactie en vormgeving: 
Maxmedia Ireland Limited  
Drukwerk: 
Wyndeham Group

WANDELPARADIJS

 10

IN DE 
BUITENLUCHT

 38

Ierland Inhoud

INHOUD
04 STEL JE EENS VOOR... 
Zie jezelf al staan omringd door Ierlands spectaculaire 
natuur

07 DOE EENS WAT ANDERS      
Laat je verrassen door de veelzijdigheid van Ierland

09 BIJZONDERE OVERNACHTINGEN        
Inspirerende accommodaties waar je heerlijk kunt 
bijkomen

10 EEN PARADIJS VOOR WANDELAARS
Trek je wandelschoenen aan en ontdek de natuur 
van Ierland

12 STEDENTRIPS
De gezelligste steden van Ierland

20 HET EEUWENOUDE OOSTEN VAN IERLAND
Ontdek meer dan 5000 jaar historie

22 LAND VAN OVERVLOED
Hoe Ierland een van Europa’s culinaire hotspot werd

26 AANDACHTSTREKKERS
Van sprookjesachtige kastelen en statige landhuizen 
die je de adem benemen

30 DE MOOISTE AUTOROUTES
Laat je meevoeren en ontdek de schoonheid van het 
Ierse landschap per auto

34 TOP BEZIENSWAARDIGHEDEN IN IERLAND
Deze bezienswaardigheden mag je niet missen-van 
de Titanic tot eeuwenoude graftombes

38 IN DE BUITENLUCHT
Ter land, ter zee of op de fiets, lekker actief het eiland 
ontdekken

42 EEN PASSIE VOOR MUZIEK
Een traditionele Ierse muzieksessie is een ervaring 
om nooit te vergeten

45 PRAKTISCHE INFORMATIE OVER IERLAND
Alles wat je moet weten voor een heerlijke vakantie 
in Ierland

De ideale vakantie? De stedentrip 
van je dromen? Die onvergetelijke 
wandeling langs de kliffen? 
Ierland biedt het allemaal.Het 
indrukwekkende landschap van de 
Wild Altantic Way, de historische 
bezienswaardigheden in het 
Oosten zoals Newgrange of de 
Edwardiaanse attractie het Gobbins 
Klippad in Noord-Ierland, ze 
wachten allemaal om ontdekt te 
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 Ierland Geschiedenis

Glendalough, county Wicklow

 DE DAGERAAD 
 VAN 5000 JAAR  
 BESCHAVING
Historie en fabels komen samen in de 
county’s Cavan, Longford, Louth, Meath, 
Monaghan en Westmeath, waar bijna 
elk dorp en gewest zijn eigen legende of 
eeuwenoude monument heeft. Dit is een 
wonderbaarlijke streek met megalithische 
hunebedden, wegen uit de ijzertijd en 
vroegchristelijke nederzettingen.

Neem nou Newgrange in county 
Meath. Dit door Unesco beschermde 
neolithische ganggraf is duizenden 
jaren afgesloten geweest. Het is een 
knap stuk bouwwerk uit de steentijd 
dat ouder is dan de piramiden. Verder 
naar het noorden ontdek je het Cooley 
Peninsula in county Louth: een European 
Destination of Excellence, met vele 
bezienswaardigheden, waaronder de 
Proleek Dolmen en het middeleeuwse 
stadje Carlingford.

Ook vind je in county Louth de 
kloosternederzetting Monasterboice. 
Maar daarmee is het historische 
aanbod nog lang niet op. Zwerf door 
het ongelofelijke prehistorische 
landschap van Cavan Burren, een 
karstlandschap waar ooit neolithische 

bewoners huisden; bekijk de kathedraal 
van St Mel in Longford, met prachtige 
gebrandschilderde ramen van Harry 
Clarke en een neoclassistisch interieur; 
bestel afternoon tea in het excentrieke 
Castle Leslie Hotel in county Monaghan, 
al in bezit van de familie Leslie sinds de 
jaren 1600; en duik in de intriges van het 
Belvedere House.

HET HISTORISCHE 
HART
Reis door de tijd in de county’s Carlow, 
Kildare, Kilkenny, Laois, Offaly, Tipperary 
en oostelijk Limerick en ontdek er de 
deftige landhuizen en heilige valleien. 
Hier in het historische hart van het eiland 
komen groene weilanden samen met 
schitterende natuur en slaat je fantasie 
op hol terwijl je door de fraaie tuinen 
loopt, oude kloosterplaatsen ontdekt en 
spectaculaire kastelen bewondert.

De vredige ligging van Clonmacnoise 
aan de rivier de Shannon in county Offaly 
is al reden genoeg voor een bezoek, maar 
deze vroegchristelijke vindplaats, die in 
het jaar 544 werd gesticht door St. Ciaran, 
heeft ook een boeiende geschiedenis. 
Je vindt hier een kathedraal, zeven 
kerken, ronde torens, high crosses en 
verhalen over Vikingaanvallen, plagen en 

beroemde monniken.
Je kan bijna niet anders dan onder 

de indruk zijn van Castletown House 
in county Kildare. Het is het eerste en 
grootste palladiaanse huis in Ierland en 
werd gebouwd in 1722 op een landgoed 
van ruim 200 hectaren. Mis zeker niet 
het prachtige prentenkabinet. In de 
aangrenzende county Laois rijst de Rock 
of Dunamase op uit de aarde bovenop een 
steile terp van rots. Het kasteel is rijk aan 
historie en biedt schitterende uitzichten 
over de vallei. In het eeuwenoude oosten 
kom je interessante dingen tegen op 
de meest onverwachte plekken. Kijk 
maar naar de Brownshill Dolmen in 

 HET 
 EEUWENOUDE  
 OOSTEN VAN 
 IERLAND 
Machtige kastelen, ganggraven uit de steentijd, adellijke 
landhuizen en weelderig groene landschappen... Laat je 
meevoeren door het eeuwenoude oosten van Ierland en reis 
door 5000 jaar geschiedenis

Rock of Cashel, county Tipperary
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Holy Cross Abbey, county Tipperary

Kilkenny Design Centre

Dunbrody Famine Ship, New Ross, county Wexford

Castletown House, county Kildare 

Lough Gur, county Limerick

 OVERNACHTEN  
EN ETEN 
COLLON HOUSE 
Collon, county Louth 
Dit prachtig gerestaureerde landhuis 
werd in 1740 gebouwd en heeft alle 
charme van dat tijdperk behouden. Het 
is perfect gelegen voor een bezoek aan 
de nabijgelegen bezienswaardigheden 
Newgrange en Monasterboice.

WINEPORT LODGE 
Glasson, Athlone, county Westmeath 
Dit luxe hotel in lodge-stijl kijkt uit over 
het rustgevende Lough Ree en is omringd 
door inheemse bossen. Er zijn kamers 
met uitzicht over het meer en ook is er een 
geweldig restaurant en een kleine spa.

MACNEAN HOUSE & RESTAURANT 
Blacklion, county Cavan 
In dit bekroonde pension met restaurant en 
kookschool kun je voortreffelijk dineren in 
een ontspannen en gastvrije sfeer.

THE HAPPY PEAR 
Greystones, county Wicklow 
Deze populaire tent is overdag een café en 
’s avonds een restaurant en heeft een trouwe 
klandizie. Het ligt in het fraaie kustplaatsje 
Greystones en richt zich op natuurlijke en 
fairtrade ingrediënten.

THE TANNERY RESTAURANT 
Dungarvan, county Waterford 
Het Cliff House Hotel met Michelinster 
mag dan het toprestaurant zijn in county 
Waterford, maar The Tannery, met zijn 
restaurant, kookschool en gastenkamers, 
is ook zeker een bezoek waard. Verwacht 
hedendaagse Ierse cuisine met een 
klassieke grondslag.

CAMPAGNE RESTAURANT 
Kilkenny 
Met zijn elegante interieur en verfijnde 
Michelinsterren-cuisine heeft Campagne 
sterk bijgedragen aan de reputatie van 
Kilkenny als culinaire hoofdstad. En wat het 
betere dineren betreft zijn ook de prijzen 
erg prettig, met een lunchmenu vanaf €27 
voor twee gangen.

folklore en historie samen bij Lough Gur, 
waar het oeroude landschap is doorspekt 
met steencirkels, heuvelforten en  
kastelen met bijbehorende spookverhalen 
en mythen.

DE KELTISCHE KUST
Aan de zuidoostkust gaan de 
zeevaartverhalen en kloosterruïnes  
hand in hand in de county’s Wicklow, 
Wexford, Waterford en Oost- Cork. In 
de vallei van Glendalough in county 
Wicklow, waar St. Kevin in de 6e eeuw 
zijn klooster stichtte, heerst een serene 
rust. Wandel over de paden, loop door het  
kloosterdorp en staar over het mooie meer.

Nog verder zuidelijk is het verhaal 
van de Ierse hongersnood op een 
unieke manier bewaard aan boord 
van het  Dunbrody Famine Ship in 
New Ross, county Wexford. Deze 
replica van een hongersnoodschip uit 
1840 verbeeldt de ervaringen van de 
19e-eeuwse Ierse emigranten, inclusief 
rondleiding, verklede acteurs en 
thematentoonstellingen.

Waterford werd in de 9e eeuw  
gesticht door de Vikingen en is een van  
de oudste steden op het eiland Ierland. 
In de uitstekende musea vind je het 
alleroudste stuk Waterford-glas, een 
reliek van het Heilige Kruis en goudlaken 
kleding, die worden beschouwd als een 
van de grootste middeleeuwse schatten 
uit Europa. 

Vanaf hier kun je verder reizen naar 
het kleurrijke Cobh in Oost-Cork. Deze 
fraaie plaats was de laatste aanleghaven 
van de Titanic en het verhaal van ‘het 
schip der dromen’ is te horen en zien in 
de Titanic Experience Cobh, gevestigd in 
het originele gebouw van de White Star 
Line. Een indrukwekkend slot van een 
ongelofelijke reis.

county Carlow. Vlakbij de weg, omgeven 
door groene velden, staat dit hunebed, 
waarvan de deksteen waarschijnlijk de 
zwaarste van Europa is.

Het Kilkenny Castle biedt geschiedenis 
van een heel andere orde. Dit imposante 
Normandische kasteel werd in 1967 
verkocht aan de inwoners van de stad 
voor £50 en staat als een middeleeuws 
sieraard in het hart van de stad Kilkenny. 
De Rock of Cashel ligt op een steile rots en 
kijkt niet alleen uit over de Golden Vale in 
Tipperary, maar ook over de geschiedenis 
van Ierland. Hier zou St. Patrick de Koning 
van Munster, Aengus, hebben gedoopt.

Als laatste, in Oost-Limerick, komen 
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 LAND VAN
 OVERVLOED
Door de pure smaken, superverse ingrediënten en levendige 
culinaire scene is Ierland in 2016 een nieuwe bestemming voor 
liefhebbers van gastronomie. Aoife Carrigy zoekt uit waarom

 Ierland Culinair

Vers van de zee

Kai, Galway
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Een groen landschap met bossen, 
merengebieden en spectaculaire 
kustlijnen. Een bevolking die beroemd 
is om zijn vriendelijkheid en gek is op 
muziek en literatuur. Een geschiedenis 
die bewaard is gebleven in oude teksten, 
kunstvoorwerpen en archeologische 
vindplaatsen. Er zijn veel dingen 
waar bezoekers voor naar Ierland 
komen. Zelfs het Ierse weer heeft zijn 
aantrekkingskracht, met het licht van een 
altijd veranderende hemel dat het land 
zo’n beweeglijk aanzien geeft.

Recentelijk doen de geruchten over 
Ierlands gastronomische cultuur de 
ronde, waardoor mensen een nieuwe 
reden hebben om langs te komen. De 
groene velden en woeste wateren horen 
bij de schoonste op aarde. Al eeuwenlang 
brengen zij de beste ingrediënten voort. De 
kwaliteit van de lokale voedselproducten 
is hier onovertroffen.

Eten is snel uitgegroeid tot een 
integraal onderdeel van de hedendaagse 
cultuur op het eiland Ierland. De 
jonge Ieren komen massaal samen in 
restaurants, cafés en gastropubs. Steeds 
meer chef-koks en gasten vieren die 
herontdekte natuurlijke overvloed.

Ierland is ondertussen uitgegroeid tot 
een nieuwe en opwindende culinaire 
bestemming in Europa. Nieuwe 
restaurants en eetgelegenheden openen 
in duizelingwekkend tempo hun deuren  

in Dublin, Belfast en Galway. Maar ook 
op onwaarschijnlijke plekken vind je 
eettentjes of foodtrucks: op afgelegen 
stranden, aan een ruige kale kust, of als 
cafétje op de markt 

Een zo’n nieuwkomer is Harry’s Shack 
op het Portstewart Strand in county 
Londonderry. Klanten worden er verleid 
met authentieke smaken die lef vertonen. 
Chef-kok Derek Creagh heeft met de grote 
namen in de moderne Britse keuken 
gewerkt – Heston Blumenthal van The 
Fat Duck is zijn voormalige werkgever. Nu 
is hij weer thuis en maakt meesterlijke 
versies van plaatselijke favorieten. 
Probeer de verrukkelijke schelvis, vers 

gevangen in het nabijgelegen Greencastle, 
geconserveerd in zoutwater en gefrituurd 
in een karnemelks beslag. De beste fish & 
chips denkbaar. 

Donal Doherty is de restauranthouder 
van Harry’s Shack en hij vindt dat dit 
de allerbeste tijd ooit is voor Iers eten. 
“Er is veel meer vertrouwen in onze 
eigen ingrediënten en klanten zijn 
avontuurlijker geworden.” Het woord 
‘(zelf)vertrouwen’ valt inderdaad 
steeds opnieuw tijdens gesprekken met 
verschillende chef-koks en schrijvers over 
de hedendaagse Ierse eetcultuur. 

Koken met lef en zelfvertrouwen
Culinair schrijver John McKenna is het 
er mee eens dat “nu de opwindendste 
tijd is voor Iers eten.” Hij en zijn vrouw 
Sally hebben de McKennas’ Guides-apps 
gelanceerd. Deze kun je gebruiken om de 
beste restaurants van Ierland te vinden 
tijdens het rondreizen over het eiland. 
“Een steeds veeleisendere klant betekent 
dat goede chef-koks en goede producenten 
bijna direct de aandacht krijgen voor  
de goede dingen die zij doen. Het is een 
win-winsituatie.”

Nederlandse Chef-kok Martijn Kajuiter 
van het Cliff House Hotel in het Ardmore 
in county Waterford tilt de Ierse cuisine 
op een heel ander niveau. Hij is dan ook 
bekroond met een Michelinster. En de 
Nederlandse broers Joey en Jasper Castel, > 

The Woollen Mills, Dublin

Loam, Galway

Babushka Kitchen Café, Portrush, county Antrim
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Noord-Ierland krijgt steeds 
meer aandacht als culinaire 
bestemming. Het is beroemd 
om zijn oesters vers uit de lokale 
wateren, ambachtelijke bacon zoals 
Fermanagh Black Bacon, geweldige 
baksels, smaakvol rundvlees en een 
ongelofelijk aanbod aan levendige 
restaurants en cafés. Dit jaar is 
het Culinaire Jaar van Noord-
Ierland. Dus richt je ogen op het 
programma met evenementen die 
je smaakpapillen zullen verleiden.

Wist je dat?

Harry’s Shack, Portstewart, county Londonderry

mm_ti_MB16_NL_Editorial_V3_FINAL.indd   23 10/11/2015   18:25



Uitgegeven door

De Ierland Informatiebrochure 03

Ierland Toerisme is de marketing organisatie voor het eiland Ierland en dit omvat zowel de lerse republiek als Noord-Ierland. 
Bij het samenstellen van deze brochure is uiterste zorgvuldigheid betracht. Ierland Toerisme en haar vertegenwoordigers kunnen 
echter niet aansprakelijk worden gesteld indien desondanks fouten of onjuistheden in deze in de volgende publicaties worden 
gecorrigeerd. Ierland Toerisme is niet verantwoordelijk voor de advertenties en de inhoud ervan in deze publicatie. De afbeeldingen 
in deze publicatie zijn afkomstig van fotodatabanken van Tourism Ireland, Tourism Northern Ireland, Fáilte Ireland, Bernie Brown, 
Scenic Ireland, Shutterstock.com, en verschillende andere partijen die toestemming hebben gegeven om foto’s en afbeeldingen 
te gebruiken.

Redactie en vormgeving: 
Maxmedia Ireland Limited  
Drukwerk: 
Wyndeham Group

WANDELPARADIJS

 10

IN DE 
BUITENLUCHT

 38

Ierland Inhoud

INHOUD
04 STEL JE EENS VOOR... 
Zie jezelf al staan omringd door Ierlands spectaculaire 
natuur

07 DOE EENS WAT ANDERS      
Laat je verrassen door de veelzijdigheid van Ierland

09 BIJZONDERE OVERNACHTINGEN        
Inspirerende accommodaties waar je heerlijk kunt 
bijkomen

10 EEN PARADIJS VOOR WANDELAARS
Trek je wandelschoenen aan en ontdek de natuur 
van Ierland

12 STEDENTRIPS
De gezelligste steden van Ierland

20 HET EEUWENOUDE OOSTEN VAN IERLAND
Ontdek meer dan 5000 jaar historie

22 LAND VAN OVERVLOED
Hoe Ierland een van Europa’s culinaire hotspot werd

26 AANDACHTSTREKKERS
Van sprookjesachtige kastelen en statige landhuizen 
die je de adem benemen

30 DE MOOISTE AUTOROUTES
Laat je meevoeren en ontdek de schoonheid van het 
Ierse landschap per auto

34 TOP BEZIENSWAARDIGHEDEN IN IERLAND
Deze bezienswaardigheden mag je niet missen-van 
de Titanic tot eeuwenoude graftombes

38 IN DE BUITENLUCHT
Ter land, ter zee of op de fiets, lekker actief het eiland 
ontdekken

42 EEN PASSIE VOOR MUZIEK
Een traditionele Ierse muzieksessie is een ervaring 
om nooit te vergeten

45 PRAKTISCHE INFORMATIE OVER IERLAND
Alles wat je moet weten voor een heerlijke vakantie 
in Ierland

De ideale vakantie? De stedentrip 
van je dromen? Die onvergetelijke 
wandeling langs de kliffen? 
Ierland biedt het allemaal.Het 
indrukwekkende landschap van de 
Wild Altantic Way, de historische 
bezienswaardigheden in het 
Oosten zoals Newgrange of de 
Edwardiaanse attractie het Gobbins 
Klippad in Noord-Ierland, ze 
wachten allemaal om ontdekt te 
worden!  

Ierland 
Welkom

LAND VAN 
OVERVLOED

22

CONTACT 
Nederland
Tel: 020 504 0689
Fax: 020 620 8089
ireland.nl

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

Vind ons op Facebook
facebook.com/ierland

Volg ons op Twitter
@IerlandToerisme

DE MOOISTE 
AUTOROUTES

 30

mm_ti_MB16_NL_Editorial_V3_FINAL.indd   3 10/11/2015   18:20

24 De Ierland Informatiebrochure

 Ierland Culinair

chef-koks van The Boathouse in Bangor in 
county Antrim, gebruiken het allerbeste 
plaatselijke rundvlees en de beste vis uit 
het nabijgelegen Lough Neagh om klanten 
ervan te overtuigen dat authentieke 
ingrediënten van boer tot bord de weg 
voorwaarts zijn. 

En er zijn veel meer locaties om te eten 
die opvallen om de kwaliteit van hun 
gerechten. Zoals Georgina Campbell van 
de Georgina Campbell Guide betoogt, zijn 
deze chef-koks klassiek geschoold, maar 
creëren ze “een gastronomische diner-
ervaring zonder gedoe”. Ze noemt Derek 
Creagh als een goed voorbeeld maar ook 
Aidan McGrath van de geweldige Wild 
Honey Inn in county Clare. Ook het mooie, 
rietgedekte restaurant ‘1826 Adare’ in het 
dorp Adare in county Limerick, Delahunt 
in Dublin (in een victoriaans gebouw) en 
Aldridge Lodge en Wexford voldoen aan 
die beschrijving.

Maar zelfs zonder de klassieke scholing 
leren de koks van Ierland dat het over 
de geweldige kwaliteit van de Ierse 
producten moet gaan. McKenna legt uit 
dat “ambachtelijke bakkers, brouwers en 
producenten totaal hebben veranderd wat 
wij verwachten van een broodje en glas 
bier.” Kijk maar naar de hoogwaardige 
gastropubs zoals de Annie’s Gastropub in 
Cork en The Poacher’s Pocket in Lisbane in 
county Down. 

Ongedwongen sfeer
Koffie is nog nooit zo’n serieuze 
aangelegenheid geweest als tegenwoordig 
en er zijn veel lokale branderijen en 
cafés die een heerlijk bakkie serveren. 

Van pleisterplaatsen voor hipsters, zoals 
Brother Hubbard in Dublin of Established 
in Belfast, tot kleinsteedse koffiehuizen 
als Babushka in Portrush. Deze bestaan nu 
zij aan zij met de traditionele theehuizen 
met ladingen thee en huisgebakken gebak. 
Zoals taart, traditioneel sodabrood en 
karnemelkse scones. “Het soort baksels 
dat thuis hoorde op een boerentheetafel,” 
zoals Campbell het beschrijft.

Het Pepper Pot Cafe in Dublin is trots 
op zijn luchtige scones, die iedere ochtend 
met de hand worden gemaakt. Trouwens 

McKenna legt uit dat “ambachtelijke bakkers, brouwers en 
producenten totaal hebben veranderd wat wij verwachten
van een broodje en glas bier”

Graze, Belfast

Forest Avenue, Dublin

Lost and Found, Coleraine, county 
Londonderry: Net zozeer een 
ontmoetingsruimte van het dorp als 
een café, deze plaatselijke favoriet 
serveert heerlijke koffie, hartige 
jachtschotels en gezonde salades.

Shells Cafe, Strandhill, county Sligo: 
De favouriet van de lokale surfers. Het 
café-eten heeft zowel stijl als substantie. 
Geniet hier van ontbijt, lunch, diner of 
gewoon afternoon tea met taart. 

An Port Mór, Westport, county Mayo: 
Voor de echte smaak van de Atlantische 
Oceaan, met een bijzondere nadruk op 
de vruchten van de lokale wateren; 
chef-kok Frankie Mallon maakt het 
waar. 

Deasy’s Harbour Bar & Seafood 
Restaurant, Clonakilty, county Cork: 
een traditionele pub gelegen aan 
een prachtige baai en sinds kort 
op de culinaire kaart gezet door de 
kookkunsten van chef-kok Caitlin Ruth.

The French Rooms, Bushmills, county 
Antrim: Wek je eetlust op aan de Giant’s 
Causeway en geniet vervolgens van 
de rustieke smaken en charmante 
omgeving van dit mooie, kleine 
restaurant.

Vijf restaurants om te 
proberen aan de Wild 
Atlantic Way en de 
Causeway Coastal Route

Shells Café, county Sligo

Lost and Found, county Londonderry
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al hun brood wordt dagelijks met de 
hand gemaakt, waaronder hun bagels, 
geserveerd met gerookte, biologische Ierse 
zalm van het Burren Smokehouse.

Natuurlijke bronnen
Traditioneel eten dat bijna vergeten is, 
zoals zeewier, maakt een comeback. In 
restaurant Kai in Galway heeft chef-kok Jess 
Murphy volop geëxperimenteerd met wat 
zij beschrijft als “een prachtige natuurlijke 
bron”. Ze gebruikt het om te bakken, 
aardappels te koken en voor eenvoudige 
zomerse bouillons met zeespaghetti, kokkels 
en krab. Maar ook alledaagse ingrediënten 
zoals Ierse boter worden op een creatieve 
en verfijnde manier gebruikt, zoals door 
John Wyer van het Dublinse Forest Avenue. 
Als hij zich niet ophoudt in een van ’s lands 
beste rokerijen om een partij boter te roken 
om bij zijn aardappelbrioche te serveren, 
dan is Wyer druk met het verzamelen 
en invriezen van de geroosterde stukjes 
gekarameliseerde bruine boter om over 
delicate salades te raspen. 

Graze in Belfast werkt samen met 
plaatselijke leveranciers. Iedere maand 
staan de producten van een andere boer 
op het menu, met duidelijk beschreven 
waar het eten vandaan komt, zoals de 
eendenborst uit county Monaghan, 
aardappelen uit Comber en wild afkomstig 
van het landgoed Finnebrogue. 

“Er hangt nu een sfeer van positieve 
energie rondom eten,” zegt Wyer. “We 
erkennen ons potentieel… We kiezen en 
zeggen duidelijk dit is wat we op tafel 
zetten.” En wat blijkt het een heerlijk 
gedekte tafel te zijn.

In restaurant Kai in Galway heeft chef-kok Jess Murphy 
volop geëxperimenteerd met wat zij beschrijft als “een 
prachtige natuurlijke bron”

De 40 tinten groen waar Ierland 
beroemd om is zijn meer dan alleen 
een mooi gezicht. Grasrunderen zijn 
de regel en niet de uitzondering. 
Bergschapen zoals Comeragh Mountain 
Lamb uit Waterford, het Achill Mountain 
Lamb uit Mayo en het Connemara Hill 
Lamb uit Galway staan op het hele 
eiland op de menukaart.

Dat groene gras levert ook zo’n 
beetje de beste zuivel ter wereld 
op. De Ierse melk werd traditioneel 
geconserveerd als boter, maar in de 
afgelopen decennia zijn boerenkazen 
uitgegroeid tot een succesvolle sector. 
Kijk uit naar de kaassoorten Corleggy, 
Durrus, Knockdrinna, St Tola en Young 
Buck. Die laatste is een rauwmelkse 
blauwe kaas uit county Down.

Van Dingle in het zuidwesten 
helemaal tot aan de noordkust kun je 
sappige zeevruchten en vis proeven. De 
oostkust daarentegen is beroemd om 
zijn ‘Dublin Bay prawns’(langoustines). 
Chef-koks maken volop gebruik van al 
onze zeevruchten. In Vaughan’s Anchor 
Inn in county Clare koken ze de kreeft 
en krab in zoutwater en maken ze een 
zuurdesembeslag voor hun waanzinnig 
lekkere fish & chips.

Overal op het eiland vinden 
boerenmarkten plaats en het zijn 
de beste plekken om traditionele 
producten te proberen. Zoek de beste 
picknick bij elkaar op de Midleton 
Farmers’ Market in Cork, de Howth 
Farmers’ Market in county Dublin of 
de Newry Farmers’ Market. Of eet al 
dat lekkers binnen op in een van de 
fantastisch overdekte markten, zoals de 
English Market in Cork of de St George’s 
Market in Belfast. 

Frank Hederman, English Market, Cork

Robert’s fish shop, Dalkey, county Dublin

Boxty: Ga naar Holohan’s aan de Barge 
in Belfast voor deze traditionele 
aardappelpannenkoek. 

Cornedbeef: Proef de échte, geserveerd 
met peterseliesaus en groene kool in 
het Farmhouse Café in Cork.

Irish stew: Probeer Gleeson’s in de 
plaats Roscommon voor de beste Irish 
stew, perfect om zijn eenvoud.    

Gerookte vis: Kies voor een selectie 
makreel en zalm van het Burren 
Smokehouse bij Hatch & Sons in Dublin.

Ierse oesters: De hemel smaakt naar 
een half dozijn plaatselijke oesters en 
een pint Guinness in de Mourne 
Seafood Bar, Dundrum, Newcastle, 
county Down.

Vijf traditionele 
gerechten en waar je 
die kunt eten

NATUURLIJKE 
VOORRAADKAST

Traditionele Irish stew
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Ierland biedt het allemaal.Het 
indrukwekkende landschap van de 
Wild Altantic Way, de historische 
bezienswaardigheden in het 
Oosten zoals Newgrange of de 
Edwardiaanse attractie het Gobbins 
Klippad in Noord-Ierland, ze 
wachten allemaal om ontdekt te 
worden!  

Ierland 
Welkom

LAND VAN 
OVERVLOED
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 Ierland Kastelen en Landhuizen

Betreed de 100 stenen traptreden in de 
tuinen van Bantry House en word beloond 
met een magnifiek uitzicht. Vanaf hier 
lijkt het alsof je uitkijkt over een schilderij. 
Je ogen dwalen van het elegante, 
18e-eeuwse landhuis met zijn formele 
tuinen naar het mistige blauw van de 
Bantry Bay en verder. 

Bantry House ligt in een prachtig 
hoekje van West-Cork aan de rand van 
de plaats Bantry. Het is al sinds de jaren 
1700 in het bezit van dezelfde familie 
maar de kenmerkende historische stijl van 

het landhuis is te danken aan de tweede 
graaf van Bantry. Tijdens de jaren 1820 
ondernam deze graaf een grand tour 
door Rusland en hiervan bracht hij 
meubels, schilderijen, wandkleden, 
tapijten en kunstvoorwerpen mee terug 
die Bantry House nog steeds verfraaien

Behalve het verfijnde interieur en 
de boeiende geschiedenis is er voor de 
bezoekers de prachtige tearoom met 
huisgemaakte streekgerechten. Of 
een ontspannende afternoon tea in de 
stijlvolle bibliotheek. Verken daarna de 
prachtige tuin, die in de Italiaanse stijl 
is aangelegd en over 7 terrassen beschikt, 
en geniet van het prachtige uitzicht 
over de baai. Dit is net zo perfect als 
het klinkt.

BANTRY 
HOUSE
county Cork

Camera’s in de aanslag – deze grandioze landhuizen, kastelen 
en tuinen zijn zo mooi dat ze je de adem benemen. Van 
wereldberoemde tuinen tot kastelen, dit mag je niet missen… 

 AANDACHTSTREKKERS

Bantry House, county Cork
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Dankzij de visie van de eerste burggraaf 
van Powerscourt onderging het 
middeleeuwse kasteel in county Wicklow 
een gedaantewisseling en veranderde in 
een uitzonderlijk landhuis met 68 kamers 
dat in 1741 klaar was. Het werd destijds 
geroemd om zijn “indrukwekkende 
waardigheid als van een grootse 
Italiaanse villa uit de renaissance”. Nu 
is het een eclectisch gebouw met een 
Avoca-winkel, café en aanbiddelijk 
poppenhuispaleis.

Maar de kroon op dit betoverende 
landgoed is de tuin in Italiaanse stijl. 
19 hectaren aan verborgen schatten en 
omgeven door de diepe kleuren van de  
Sugar Loaf Mountain. Grote, glooiende 
gazons waaieren uit tot aan het Triton 
Lake, omlijst door een stel levensgrote, 
gevleugelde paarden van ijzer. Dit zijn 
sprookjesachtige tuinen waar je uren in 
kunt verdwalen. Van de mooie Japanse 
tuin tot aan de beboste dalen en weer 
terug naar het excentrieke dierenkerkhof 
dat in de zomer omringd wordt door 
azalea’s, rododendrons en rozen. 

Maak er een gedenkwaardige dag van 
door ook bij de nabijgelegen Powerscourt 
Waterfall te gaan kijken. Het is de hoogste 
waterval van Ierland en ligt ongeveer  
5 km van het landgoed.

 POWERSCOURT 
 HOUSE & GARDENS
county Wicklow

Powerscourt, county Wicklow

Grote, glooiende gazons 
waaieren uit tot aan het 
Triton Lake, omlijst door een 
stel levensgrote, gevleugelde 
paarden van ijzer. Dit zijn 
speelse en sprookjesachtige 
tuinen waar je uren in kunt 
verdwalen

Powerscourt, county Wicklow
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Rijd de plaats Trim binnen en je stuit op 
een enorme, 20-zijdige toren, aan drie 
kanten omgeven door hoge stenen muren 
en aan de vierde kant begrensd door de 
rivier de Boyne. Dit is Trim Castle, in de 
12e eeuw gebouwd door Hugh de Lacy, 
heer van Meath. Het is Ierlands grootste 
Anglo-Normandische kasteel en een van 
de best bewaarde kastelen van de Britse 
Eilanden.

Stap de torenhoge, centrale donjon 
binnen en je ziet het verhaal van dit 
gebouw in het steen gebeiteld. De ramen 
zijn smalle gleuven in de metersdikke 
muren, ontworpen als verdediging en 

niet voor het licht. De wenteltrappen zijn 
ontzettend krap. In zijn hoogtijdagen was 
Trim Castle naar alle waarschijnlijkheid 
het hoogste gebouw van Ierland (met 
21 meter een middeleeuws wonder). 
Ga verder de stenen trappen omhoog 
tot aan het dak en je kunt letterlijk 
mijlenver kijken. 

Trim Castle heeft in zijn bestaan 
vele gedaanten gehad: fort, woonhuis, 
gevangenis en filmset (Braveheart met 
Mel Gibson werd hier opgenomen in 1995). 
Maar het heeft altijd zijn strenge grandeur 
behouden. Een must-see als je door het 
eeuwenoude oosten van Ierland reist.

Veel van Ierlands majestueuze landhuizen 
worden gekenschetst door de figuren 
die er woonden. In het geval van Mount 
Stewart is dat Edith, Lady Londonderry. Zij 
was een gewaardeerde society-gastvrouw 
met een vriendenkring waar ook 
Winston Churchill deel van uitmaakte. 
De intrigerende Edith was lid van de 
suffragettebeweging en deed dienst als 
opperste kolonel in de Women’s Volunteer 
Reserve, een groep vrouwen die tijdens 
de Eerste Wereldoorlog de naar het front 
gestuurde mannen verving. 

Maar in de tuinen van Mount Stewart 
deed Edith helemaal van zich spreken. 
De formele tuinen kenmerken zich door 
Italiaanse invloeden. In de beboste 
stukken daarentegen zien we de hand 
van de meesteres terug met prachtige, 
zeldzame planten, afkomstig uit de hele 
wereld. Mount Stewart is een must-visit 
en Ediths passie, persoonlijkheid en visie 
maken deze plek uniek. 

Nadat je door de prachtige tuinen 
hebt gewandeld kun je binnen genieten 
van het net gerestaureerde interieur met 
familieportretten, zilverwerk en andere 
familieschatten. Bezoekers hebben nu 
ook toegang tot een aantal de kamers 
die nog niet eerder waren opgesteld voor 
het publiek.

 MOUNT 
 STEWART
county Down

 TRIM 
 CASTLE
county Meath

Trim Castle, county Meath

Maar in de tuinen van 
Mount Stewart deed 
Edith helemaal van zich 
spreken. De formele 
tuinen kenmerken 
zich door Italiaanse 
invloeden

Mount Stewart, county Down

 Ierland Kastelen en Landhuizen
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BLARNEY CASTLE county Cork 
Kus de beroemde Blarney Stone, ontdek de 
24 hectaren aan parktuinen en leer alles 
over de 600 jaar oude geschiedenis van dit 
iconische kasteel. 

DUNLUCE CASTLE county Antrim 
Gevaarlijk hoog gelegen op de rand van 
een klif, lijkt dit kasteel, met een 
fascinerende geschiedenis, zo uit een 
sprookje te komen.

DUBLIN CASTLE Dublin 
Dit 13e-eeuwse kasteel ligt in het oudste 
deel van de stad en heeft dienst gedaan als 
militair fort, gevangenis en 
gerechtsgebouw.

KYLEMORE ABBEY county Galway 
Romantiek, legenden en schoonheid zijn 
met elkaar verweven in Kylemore, waar een 
kerk en abdij uitkijken over een mooi meer 
in Connemara.

MUSSENDEN TEMPLE  
county Londonderry 
Deze bovenop een klif gelegen tempel is 
geïnspireerd op de Tempel van Vesta 
vlakbij Rome en hoort bij de 18e-eeuwe 
Downhill Demesne.

MUCKROSS HOUSE county Kerry 
Met zijn ligging middenin het Killarney 
National Park en aan de oever van het 
Muckross Lake heeft dit 19e-eeuwse 
landhuis een onmiskenbare charme.

ALTAMONT GARDENS county Carlow 
gelegen op een landgoed van 40 
hectaren zijn de tuinen van altamont een 
verleidelijke mix van formeel en 
informeel, met wandelpaden langs de 
rivier met zicht op de bergen.

ROWALLANE GARDEN county Down 
Deze mooie tuin met een mix van 
formele en informele ruimtes, werd in 
de 19e eeuw door Dominee John Moore 
opgezet. 

MOUNT USHER county Wicklow 
Ruim 5000 rijkelijke planten en struiken 
sieren de kronkelpaden aan beide zijden 
van de rivier de Vartry in deze parel in 
county Wicklow.

Cahir Castle is gelegen op een rotseiland middenin de rivier de Suir in county Tipperary. 
Het heeft alles wat je van een Iers kasteel verwacht: het is groot, spectaculair en 
indrukwekkend. Het werd gebouwd en herbouwd tussen de 13e en 15e eeuw en Cahirs 
ontwerp is een afspiegeling van zijn belangrijkste doel: verdediging. Na eeuwen van 
hevige aanvallen te hebben doorstaan is deze brok rots een lofzang aan militaire 
architectuur. Het werd van oorsprong gebouwd op een oudere vesting genaamd Cathair 
(wat in het Iers ‘stenen fort’ betekent). De kasteelgeschiedenis wordt uitgebreid verteld in 
de audiovisuele voorstelling. Er valt hier veel te ontdekken op de smalle trappen en in de 
donkere nissen die een pure middeleeuwse uitstraling hebben. Het zou goed kunnen dat 
Cahir Castle je bekend voorkomt. Regisseur John Boorman filmde in dit gebouw de grote 
vechtscènes uit de film Excalibur. Achter het kasteel bevindt zich een bescheiden, maar 
fraai park. Groen en weelderig dankzij het water van de rivier. Een perfect plekje om even 
bij te komen en foto’s te maken in de schaduw van een van Ierlands mooiste kastelen. 

Glenarm Castle bezit een grootse 
schoonheid en is gelegen op het 
platteland van Antrim op slechts 40 
minuten rijden van Belfast. Op deze plek 
staat al sinds de 13e eeuw een kasteel. 
Dit was het ouderlijk huis van de graven 
van Antrim en is nu het thuis van de 
burggraaf en burggravin Dunluce. 
In de zomermaanden vinden er veel 
evenementen plaats (mei tot september). 
Het kasteel staat bekend om zijn 
idyllische ligging en grandioze tuinen, 
waaronder een van de oudste ommuurde 
tuin van heel Ierland, die dateert uit de 
17e eeuw.

Je kunt hier heerlijk rondzwerven en 
verdwalen in de historische, rondgaande 
taxushaag, door de kruidentuin slenteren 
en genieten van de roze, rode en oranje 
bloeiende planten. Daarna is er geen 
betere manier om te ontspannen dan met 
thee en taart in de fraaie tearoom, met 
uitzicht over de kasteeltuin. 

GLENARM 
CASTLE
county Antrim

Glenarm Castle, county Antrim

Cahir Castle, county Tipperary

NEGEN LOCATIES  
 OM TE BEZOEKEN

CAHIR
CASTLE
county Tipperary

Mussenden Temple, county Londonderry
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DE
 MOOISTE
 AUTOROUTES
Van fraaie dorpen aan de kust tot spectaculaire 
natuurwonderen, als je met de auto over het 
eiland Ierland reist, valt je van de ene verbazing 
in de andere

 Ierland Autoroutes

Mount Errigal, county Donegal
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We staan op de top van de Croagh Patrick, 
Ierlands heiligste berg waar in het jaar 
441 Saint Patrick 40 dagen zou hebben 
gevast. Vanaf een hoogte van 762 meter 
hebben we een panoramisch uitzicht over 
de Clew Bay in county Mayo met zijn vele 
uitgestrooide eilandjes. Aan de overkant 
van de baai liggen de bergen van Nephin 
Beg en het Achill Island. Beneden ons 
bevindt zich het dorp Murrisk, waar we 
eerder op de dag paard hebben gereden op 
het strand.

We zijn de Wild Atlantic Way aan 
het ontdekken, een 2500 km lange 
bewegwijzerde kustroute door een aantal 
van Ierlands mooiste plaatsen. Van 
het ruige Donegal in het noordwesten 
zakken we af langs de kust, die door de 
Atlantische Oceaan zijn grillige vorm 
heeft gekregen, naar het dorp Kinsale in 
county Cork. Het dorp is beroemd om zijn 
heerlijke vis en zeevruchten.

Terwijl we het landschap bewonderen, 
schuift er een wolk voorbij en krijgt 
de baai totaal andere kleuren. Als het 
weer opklaart, verschijnt er een dubbele 
regenboog.

Langs deze kust is ontzettend veel 
te zien en te doen. We zijn van vier naar 
twee wielen overgestapt en fietsten de 
42 km lange Great Western Greenway, 
een fietspad over een oude spoorweg. 
We hebben de Atlantic Drive op Achill 
Island gereden, Ierlands grootste eiland, 
en we hebben een rondleiding gehad in 
Westport House, een 18e-eeuws landhuis. 

Dat allemaal in slechts een deel van 
county Mayo.

We begonnen onze rit in county 
Donegal en keken rond op het schiereiland 
Fanad Head voordat we zuidwaarts reden 
en onderweg stopten bij de 609 meter 
hoge Slieve League Cliffs. We hebben 
surflessen gehad, het graf van de dichter 
W.B. Yeats bezocht, en ons vergaapt aan 
eeuwenoude ganggraven. 

Overal onderweg beleefden we 
avonturen en we verwachten er nog 
veel meer terwijl we fris en opgetogen 
zuidwaarts rijden naar Dingle en de Ring 
of Kerry in county Kerry.

Onderweg
BEZOEKEN
Bezoek het bekroonde Mizen Head Signal 
Station op het Mizen Peninsula, bereikbaar 
via een brug die een schitterende kloof 
overspant. Kijk hoe er op de hoge golven 
wordt gesurft bij Mullaghmore in county 
Sligo of ontdek de bergen, meren, bossen 
en het kasteel van Glenveagh National 
Park in county Donegal.

ETEN
Proef gerookte zalm in het Burren 
Smokehouse in Lisdoonvarna in county 
Clare. Geniet van verse Galway-
oesters, bruinbrood en Guinness in de 
rietgedekte Morans Oyster Cottage in 
Kilcolgan, county Galway. Of probeer het 
veelgeprezen The Kitchen in de plaats 
Sligo voor traditionele gerechten met een 
eigentijdse draai. 

SLAPEN
Ierse gastvrijheid in Loch Lein Country 
House Hotel in Killarney met 
adembenemend uitzicht over het meer. 
Wil je een kamer met zeezicht, boek dan 
een verblijf in The Sandhouse Hotel en 
Rossnowlagh Strand in county Donegal. 
Het Liss Ard Estate in Skibbereen in county 
Cork is een uitstekende keuze voor 
diegene die een keer in een Georgian 
landhuis wil verblijven.  

DE WILD 
ATLANTIC WAY
Door Yvonne Gordon

 2,500km    +/- 20 dagen

Clew Bay, county Mayo

Liss Ard Estate, county Cork

Clifden, county Galway
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Ik ben op een kruispunt aangekomen. 
Niet figuurlijk, maar letterlijk. Kilometers 
ver is er niets anders dan veenmoeras, 
roodbruine bergen, blauwe lucht en 
de kromming van een stroompje dat 
verderop de rivier de Liffey wordt. Ik sta bij 
Sally Gap in het Wicklow National Park en 
ik moet een keuze maken.

Ik volg de Grand Tour door de county’s 
Wicklow en Kildare in het eeuwenoude 
oosten van Ierland. Langs deze route 
vind je landhuizen, vroegchristelijke 
erfgoedplaatsen en schitterende 
landschappen. 

Ik begin bij het universiteitsstadje 
Maynooth waar ik het 13e-eeuws 
Maynooth Castle bezoek. Ik vervolg mijn 
reis langs de aristocratische landgoederen 
van Castletown House en Russborough 
House, om te eindigen in een kajak op de 
Blessington Lakes.

Nu sta ik hier, omringd door intense 
stilte op een kruispunt in Sally Gap. Waar 
nu heen? Voorwaarts...

Ik rijd door pittoreske dorpen als 
Enniskerry, maak een wandeling over de 
promenade in Bray, stop bij de sublieme 
tuinen van Mount Usher, ontworpen 
door William Robinson en sluit de dag af 
met een bezoek aan de ‘glorieuze maar 
beruchte’ Wicklow Gaol.

Daarna reis ik naar Lough Tay, ook 
wel Guinnes Lake genoemd vanwege 
zijn donkere water en witte strand. 
Na Lough Tay staat Glendalough, de 
kloosternederzetting op het programma. 

In de 6e eeuw zonderde St Kevin zich 
hier af van de wereld. Een plek om niet 
te missen.

In de dagen die volgen leer ik alles 
over een Britse generaal die zijn paarden 
uitkoos aan de hand van de sterren. Maak 
ik een serene wandeling door de National 
Stud en zijn Japanse tuinen. En bewonder 
ik de jurken die zijn gedragen door Tippi 
Hedren, Grace Kelly en Marilyn Monroe in 
het Newbridge Museum of Style Icons. Ik 
eindig mijn reis bij het 5e-eeuws klooster, 
dat is opgericht door Saint Brigid. 

De Grand Tour: van eeuwenoude 
historie tot Hollywoodglamour. 

Onderweg
BEZOEKEN
Het Lullymore Heritage & Discovery Park 
in county Kildare is een 9000-jarige reis 
door de Ierse geschiedenis. Neem hier een 
pauze en ga kijken bij de wereldberoemde 
paardenrennen op The Curragh in 
county Kildare. Op de 200 hectaren van 
het Avondale House in county Wicklow, 
gebouwd in 1777, kun je heerlijk wandelen 
langs riviertjes en tussen de bomen.

ETEN
Ballymore Inn is immens populair bij 
lokale foodies vanwege de uitstekende 
producten waar ze mee werken. Een kort 
stukje rijden van de prachtige tuinen van 
Mount Usher vind je het Hunter’s Hotel, 
waar je heerlijk kunt lunchen. Bij Avoca in 
Kilmacanogue verkopen ze naast unieke 
cadeau’s, alles om je eigen picknick samen 
te stellen.

SLAPEN
The Manor Country House B&B aan de 
voet van Sally Gap is een uitstekende 
uitvalsbasis voor een bezoek aan het 
Russborough House. Of kies voor het 
sfeervolle en romantische Tinakilly House 
Hotel in Rathnew, gelegen in de Wicklow 
Mountains.

DE GRAND 
TOUR
Door David Fallon

 324km    +/- 3 dagen
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Lough Tay, county Wicklow

Mount Usher, county Wicklow

Carton House Hotel, county Kildare

Japanese Gardens, county Kildare
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Ik staarde een poos naar het Dunluce 
Castle. Niet voor het eerst, want ik kom 
hier graag voor het mooie uitzicht. Op 
deze plek aan de Ierse noordkust staat al 
sinds de voorchristelijke tijd een kasteel. 
Maar de Normandiërs maakten het tot 
wat het nu is – een spectaculair stenen 
fort hoog gelegen boven de oceaan. Het 
is indrukwekkend, mooi en betoverend – 
woorden die eigenlijk de gehele Causeway 
Coastal Route samenvatten.

Mijn reis over deze route, langs de 
rotsige kust van county Antrim naar 
county Londonderry, begint verder 
zuidelijk, in de stad Belfast. Onderweg 
kom ik door diverse dorpen die zich laten 
lezen als een gedicht en eruitzien alsof 
ze zo uit een sprookje komen – Glenarm, 
Carnlough, Waterfoot, Cushendall en 
Cushendun. Ook bezoek ik een brug 
die net zo wiebelig is als hij klinkt: de 
touwbrug van Carrick-a-Rede verbindt al 
schommelend de kust en het piepkleine 
Carrick Island 30 meter verderop. 

Maar mijn eerste stopplaats is het 
fraaie dorp Carnlough. In dit dorpje 
vechten de kleine, pastelkleurige huizen 
om ruimte met de leuke, kleine winkels, 
cafés en knusse pubs. 

Verder noordelijk liggen links van 
mij de mooie Glens of Antrim en 
rechts de Ierse Zee. Al snel kom ik bij 
de Ballintoy Harbour waar ik naar 
beneden rijd over een steile slingerweg, 
met aan beide kanten diepe kliffen.
Het landschap in dit stuk van Ierland 

heeft vele adembenemende momenten. 
Bovendien bevindt zich hier ook een 
Unesco Werelderfgoedplaats. De Giant’s 
Causeway, met zijn 40.000 basalten 
pilaren die uitlopen in zee, schittert op 
vele foto’s en in sterke verhalen. 

Lang voordat dit deel van het eiland 
een filmlocatie werd voor Game of 
Thrones stond het al bol van mythen en 
legenden. Saint Patrick hoedde schapen 
op de hellingen van de Slemish en vóór 
hem woonden er feeën in de negen Glens 
of Antrim. Allemaal al lang verdwenen 
maar de sfeer en het landschap blijven 
etherisch.

Onderweg
BEZOEKEN
Dwaal rond bij het Carrickfergus Castle of 
beklim de Slemish Mountain, waar Saint 
Patrick schaapsherder was. Stop in Bushmills 
voor een rondleiding door de distilleerderij 
of verken het onlangs heropende Gobbins 
klifpad, een historisch wandelpad met 
bruggen, tunnels en wandelpaden 
uitgehouwen uit de kliffen. 

ETEN
Eet huisgemaakte pasteitjes, gebakjes of 
broodjes in Roark’s Kitchen Teahouse, aan 
de rand van de Ballintoy Harbour. Probeer 
de kreeft in het Tartine Restaurant van 
de Distillers Arms in Bushmills; smul van 
huisgemaakte gerechten in Dora’s Tea Room 
in Portrush; of geniet van pure smaken en 
goede wijn bij Bartali in Portballintrae.

SLAPEN
Een bed, ontbijt en een schitterend 
vergezicht zijn allemaal inbegrepen bij het 
bekroonde Whitepark House in Ballintoy. 
Voor mooie uitzichten en ouderwetse 
charme zit je goed in de Londonderry 
Arms Hotel. Voor je aan tafel gaat in het 
17e eeuwse Bushmills Inn Hotel kun je 
relaxen in de bibliotheek of in een van de 
vele knusse hoekjes.

DE CAUSEWAY
 COASTAL ROUTE
Door Mal Rogers

 313km    1-3 dagen
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Carrick-a-Rede rope bridge, county Antrim

Bushmills Inn Hotel, county Antrim

Dark Hedges, county Antrim

Cushendun, county Antrim
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 Ierland Tien ervaringen

 TOP 
BEZIENSWAARDIGHEDEN
 IN IERLAND
Op het eiland Ierland heb je een ruime keuze aan
bezienswaardigheden; van adembenemende 
landschappen tot attracties. Een selectie van de enkele 
niet te missen ervaringen 

Soms sober, soms luisterrijk, 
Connemara is een plaats vol 
legenden, folklore en schoonheid. 
Schrijver Tim Robinson spreekt over 
de “enorme, heldere uitgestrektheid” 
van het landschap. Het is dus 
geen wonder dat dit een favoriete 
bestemming is van kunstenaars en 
fotografen. De streek biedt eindeloze 
panorama’s met roestkleurig 
veenmoeras en grijsblauwe meren; 
velden omgeven door stapelmuurtjes; 
kreken, baaien en zandstranden. 
Connemara betekent meer dan alleen 
haar prachtige natuur. Connemara 
betekent de Ierse taal en haar mooie 
dorpen, zoals Leenane. Daarnaast 
staat het ook bekend om de inheemse 
pony’s, traditionele muziek en de 
pure smaken van lokaal eten.

De Causeway kustroute staat bol van prachtige 
bezienswaardigheden.  De hoogtepunten? De touwbrug 
van Carrick-a-rede, die 30 meter boven een rotsige afgrond 
schommelt. Of het UNESCO werelderfgoed de Giant’s 
Causeway, waar je van de ene op de andere basaltblok kunt 
springen. Je kunt ook het bos ingaan dat Mountsandel huisvest, 
de vroegste nederzetting in Ierland (7900 jaar v. Chr.) of een 
wandeling maken naar de waterval in het Glenariff Forest 
Park. Wandelen, fietsen, rijden… Alle mogelijkheden staan tot 
je beschikking. Er zijn prachtige wandelroutes langs de kust, 
zoals langs de landtong Torr Head. 

DE CAUSEWAY COAST
county Antrim

CONNEMARA
county Galway

Connemara, county Galway

De Giant’s Causeway, county Antrim
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 TOP  
BEZIENSWAARDIGHEDEN 
 IN IERLAND

Wandel door de ingang van College 
Green naar Trinity College en je komt 
uit op Front Square, een enorm plein 
met grote gazons en 18e-eeuwse 
architectuur. Het is een prachtige 
kennismaking met deze fraaie 
universiteit, wier historie teruggaat 
tot aan 1592. Hier vind je, in een van 
de mooiste bibliotheken ter wereld, 
The Book of Kells. Dit opzienbarende, 
9e-eeuwse evangelische manuscript  
is te zien in de Old Library. Als onderdeel 
van de tentoonstelling loop je ook 
door de Long Room, een schitterende 
bewaarplaats van ruim 200.000 
boeken. Op het universiteitsterrein  
kun je verder de Douglas Hyde Gallery 
en de innovatieve Science Gallery 
bezoeken, die regelmatige wisselende 
tentoonstellingen heeft. 

Het is zonder meer een opvallend 
gezicht: dit enorme kalkstenen 
plateau dat zijn weg zoekt door 
county Clare. Deze merkwaardige 
habitat strekt zich uit tot aan de 
Atlantische Oceaan en is een van 
de “mooiste karstlandschappen 
ter wereld”. De beste manier om 
de Burren te ontdekken is te voet. 
Deze maanachtige omgeving 
verrast continue – arctische alpiene 
planten groeien in de spleten van 
de rots, orchideeën barsten open 
in kleur en de diepblauwe oceaan 
lonkt in de achtergrond. Met 
levendige dorpen, stille stranden en 
bezienswaardigheden als de Aillwee 
Caves en het megalithische poortgraf 
van Poulnabrone, is het een genot om 
dit deel van Ierland te leren kennen.

In county Meath, in een rustig deel 
van Ierland, dicht bij de rivier de 
Boyne, ligt een van de belangrijkste 
prehistorische landschappen ter 
wereld. Al 5000 jaar geleden leefden 
en bouwden mensen hier. Het 
ganggraf van Newgrange is ouder dan 
de piramides van Egypte. Zelfs aan de 
buitenkant ziet het er indrukwekkend 
en intrigerend uit; een 80 meter hoge 
grasheuvel, ondersteund door stenen 
met spiraalvormige gravures en 
witte kwartsiet uit Wicklow. Kruip 
door de nauwe gang en je komt uit 
in een koele, donkere kamer met 
een uitspringend dak. In de Boyne 
Valley vind je ook de ganggraven van 
Knowth en Dowth en de vallei heeft 
daarmee de grootste verzameling 
megalithische bouwwerken van 
Europa. Dit mag je niet missen!

Met de steile, granieten rotspunten zijn de Mourne Mountains 
de hoogste bergen van Noord-Ierland. De schoonheid kenmerkt 
zich door meren, lichtgekleurde grassen, steile rotsen en scherpe 
pieken. Neem een van de vele wandelpaden die door de bergen 
slingert. Hier stapt je de wereld binnen die de schrijver C.S. Lewis 
inspireerde tot het bedenken van Narnia. Je komt geweldige 
bezienswaardigheden tegen, zoals de Mourne Wall, waarvan 
de bouw 18 jaar duurde. Je kunt je ook inschrijven voor een 
wandelfestivals zoals het Mourne International Walking Festival 
(juni). Of het “Brandy Pad” volgen dat in de 18e en 19e eeuw werd 
gebruikt door smokkelaars. Laat je fantasie maar los.

Newgrange, county Meath

De Burren, county Clare

DE MOURNE MOUNTAINS
county Down

DE BURREN
county Clare

NEWGRANGE 
county Meath

HET BOOK OF 
KELLS EN TRINITY 
COLLEGE
Dublin

Mourne Mountains, county Down

Long Room, Trinity College, Dublin
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De ideale vakantie? De stedentrip 
van je dromen? Die onvergetelijke 
wandeling langs de kliffen? 
Ierland biedt het allemaal.Het 
indrukwekkende landschap van de 
Wild Altantic Way, de historische 
bezienswaardigheden in het 
Oosten zoals Newgrange of de 
Edwardiaanse attractie het Gobbins 
Klippad in Noord-Ierland, ze 
wachten allemaal om ontdekt te 
worden!  

Ierland 
Welkom

LAND VAN 
OVERVLOED
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Golven beuken tegen de oude 
zeerotsen, vogels cirkelen rond 
en roepen, wandelaars lopen hier 
met een bonkend hart van de 
opwinding. Dit is het Gobbins path; 
een indrukwekkende wandeling 
van 3,5 km langs de rotswand, over 
spectaculaire bruggen en door 
tunnels uitgehouwen uit de rotsen. 
Het pad klampt zich vast aan de rand 
van Islandmagee, op een klein half 
uurtje rijden van Belfast. Hier loop 
je zowat over het water. Dit staaltje 
Edwardiaans vernuft lag eeuwenlang 
af te brokkelen, ten prooi aan de 
elementen, maar het pad is nu in 
zijn voormalige glorie hersteld. Een 
perfecte kennismaking met al het 
prachtigs wat in het verschiet ligt op 
de Causeway Coastal Route. Neem wel 
een een paar goede wandelschoenen 
mee! 

Er is al veel gezegd over de glanzende, 
titanen buitenkant van de Titanic 
Belfast, maar hij maakt wel indruk. 
De enorme boeg van het gebouw 
kijkt uit over de scheepshelling 
waar de Titanic op 31 mei 1911 ter 
zee werd gelaten. Binnen vind je 
een interactieve tentoonstelling 
die door James Cameron, regisseur 
van de speelfilm Titanic, is 
omschreven als “het best doordachte 
Titanic-museum ter wereld”. 
In de tentoonstellingsruimtes 
kun je alles ontdekken over de 
scheepsbouwgeschiedenis van 
Belfast tot aan het Titanic-wrak. 
De combinatie van hologrammen, 
multimedia, speciale effecten, 
animatie en het verhaal zelf zorgen 
voor een onvergetelijke ervaring.

De Klippen van Moher steken 214 
meter boven de Atlantische Oceaan 
uit. Daarmee verdienen de Klippen 
van Moher alle lofbetuigingen die 
ze krijgen. Deze steile rotswanden 
zijn werkelijk magnifiek. Ze bieden 
uitgestrekte uitzichten, noordelijk 
naar het dorp Doolin en zuidelijk 
naar Liscannor. Op een heldere dag 
kun je zo ver kijken als de Aran 
Islands en de Galway Bay helemaal 
tot aan de Twelve Bens Mountains 
in Connemara en in het zuiden naar 
Loop Head in county Clare. Breng 
je camera mee, laat je hoogtevrees 
thuis en trek je wandelschoenen aan. 
Een van de beste manieren om de 
zeerotsen te bereiken is vanuit Doolin 
via het Cliff Path (8 km). 

Woorden kunnen de epische schoonheid van de Skellig Islands 
voor de kust van county Kerry nauwelijks beschrijven. 12 km van 
Valentia Island rijst het eiland op in de Atlantische Oceaan. Hier 
zochten monniken tussen de 6e en 8e eeuw extreme afzondering. 
En die vonden ze. Het klooster bestaat uit zes stenen hutten in 
de vorm van een bijenkorf en twee oratoria in de vorm van een 
boot. Je bereikt het met een trap die zich vastklampt aan een 
brok rots. Historici vertellen het verhaal van de monniken die de 
600 treden afdaalden tot aan de waterkant om vis te vangen. Ze 
werden gegeseld door storm en wind en leden vaak honger. Aan 
hun ascetische bestaan kwam in de 13e eeuw een einde.Skellig Islands, county Kerry

De Gobbins, county Antrim

De Klippen van Moher, county Clare

Titanic Belfast

DE GOBBINS
county Antrim

DE SKELLIG ISLANDS
county Kerry

TITANIC BELFAST
Belfast

DE KLIPPEN
VAN MOHER
county Clare
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tijd om er 
tussenuit te gaan... 

naar 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

A: Killimer, Kilrush, Co. Clare.  
T: +353 65 9053124 
E: enquiries@shannonferries.com
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 Ierland Activiteiten

De 42 km lange Great Western Greenway 
is een van de geweldigste fietsroutes 
van het eiland en kenmerkt zich door 
rust, stilte en de prachtige natuur. De 
Greenway volgt een oude spoorweg van 
Westport tot het Achill Island en kan in 
één dag worden gedaan of in twee dagen 
met onderweg een overnachting. 

De heuvels zijn niet zo hoog en 
er zijn ook veel platte stukken en 
picknickplaatsen. Het eerste deel, van 
Westport tot Newport (11km), duurt 
ongeveer 1,5 uur. Je laat de bedrijvigheid 
van Westport achter je en je steekt 
riviertjes over en fietst langs beekjes, 
weilanden vol schapen en oude cottages.

Pauzeer in het fraaie dorp Newport 
voor een kopje thee. Reken op 2,5 uur 
voor het volgende stuk van Newport 
tot Mulranny (18 km). Hier word je 
getrakteerd op magnifieke uitzichten over 
de Clew Bay en de berg Croagh Patrick.

Op het laatste stuk, van Mulranny 
tot aan het Achill Island (13 km), zijn 
de uitzichten over het water werkelijk 
spectaculair. Langs de route vind je veel 
fietsverhuurbedrijven (sommige bieden 
ook pendelvervoer en fietsenstalling aan) 
en mocht je niet zo fit zijn dan kun je zelfs 
een elektrische fiets huren.

FIETSEN OVER DE 
GREAT WESTERN 
GREENWAY IN 
county Mayo 

Van enerverende mountainbikepaden tot aangrijpende 
ontmoetingen met walvissen, het eiland Ierland nodigt 
je uit om het allemaal zelf te komen beleven.
Door Yvonne Gordon

  IN DE
 BUITENLUCHT

county Mayo
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KAJAKKEN OVER HET 
KILLARY BLUEWAY TRAIL 
county Galway 

Wist je dat Ierland een fjord heeft? Killary Harbour in Connemara is 16 km lang en 
ruim 45 meter diep. Het ligt tussen de county’s Galway en Mayo. Ga het water op in 
een kajak en bewonder de prachtige natuur aan beide kanten van de fjord. Aan de 
ene kant de 814 meter hoge Mweelrea Mountain en aan de andere kant de Twelve 
Bens en Maumturk bergen.

Killary ligt afgeschermd van de open zee en is onderdeel van de Blueway Trails. 
Het waternetwerk ligt in de county’s Galway en Mayo en hier kun je allerlei 
wateractiviteiten doen zoals kajakken en snorkelen.

Het pittoreske dorp Leenane is een uitstekende uitvalsbasis om het water op te 
gaan. Hier kun je materiaal en instructies krijgen en plaatselijke kennis opdoen. 
Onderweg zul je veel flora en fauna ontdekken, waaronder misschien wel dolfijnen. 
Na afloop kun je in het dorp fijn uitrusten in een van de twee kleine bars die 
uitkijken over de fjord: Gaynor’s en Hamilton’s. Bij de laatst genoemde kun je ook 
heerlijke zeevruchtensoep eten.

Kajakken, county Galway

Causeway Coast, county Antrim

Een touwbrug om over te steken, 
een stokerij om whiskey te proeven, 
een oud kasteel om te bewonderen 
en natuurlijk de Giant’s Causeway 
zelf. De Causeway Coast Way in 
county Antrim is een fantastisch 
kustwandelpad langs een aantal van 
de beste bezienswaardigheden.

Hoe kun je beter genieten van 
de magnifieke kustlandschappen 
dan door twee of drie dagen de 53 
km te lopen tussen Ballycastle en 
Portstewart, waarbij je langs baaien 
en inhammen komt, over stranden en 
boulevards wandelt en fantastische 
vergezichten over de kliffen ziet.

Steek onderweg de beroemde 
touwbrug van Carrick-a-Rede over, 
ontdek de indrukwekkende ruïne 
van het Dunluce Castle bovenop een 
klif en bezoek de Giant’s Causeway 
met zijn basalten pilaren. Ook kun je 
een rondleiding krijgen en whiskey 
proeven in de Old Bushmills Distillery. 

Onderweg zijn er veel geweldige 
B&B’s en kleine dorpjes. Je hoeft niet 
superfit te zijn maar de paden zijn 
van gras of kiezels, dus draag goede 
wandelschoenen en zorg dat je een 
waterdichte jas bij je hebt.

WANDELEN LANGS 
DE CAUSEWAY 
COAST WAY
county Antrim
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MOUNTAINBIKEN 
IN DE BALLYHOURA 
MOUNTAINS
county Limerick

Ballyhoura Mountain Bike Trail Network ligt verscholen in de mooie Ballyhoura 
Mountains, dat verspreid ligt over het zuiden van county Limerick en het noorden 
van county Cork. Dé bestemming voor wie op zoek is naar adrenaline en avontuur.

Het netwerk bestaat uit een parcours van mountainbikepaden met een totale 
lengte van 98 km. Dit is de langste in zijn soort in Ierland en de allerbeste plek 
voor offroadfietsen. Er zijn pittige beklimmingen in het bos, gevolgd door snelle 
afdalingen en bochtige, nauwe enkelsporige stukken over divers terrein.

De paden zijn opgedeeld in vijf verschillende, gemarkeerd lussen. Met een lengte 
van 6 km is Green Wood de kortste, en loopt door de heuvels onder langs de Seefin 
Mountain en Black Rock. Het heeft gemakkelijke beklimmingen en leuke afdalingen 
en is een ideale kennismaking met de diverse paden. 

Voor zeer ervaren mountainbikers is er de 52 km lange Castlepook Loop, met 
heftige beklimmingen (een is 5 km lang) en een aantal steile afdalingen. Het 
parcours begint bij het kleine dorp Ardpatrick.
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Oog in oog komen met een walvis is een 
unieke ervaring die je nooit meer zult 
vergeten. De zuidkust van Ierland is een 
van de beste plaatsen in Europa voor 
het spotten van dolfijnen en walvissen. 
Ga mee het water op met een speciale 
boottocht, bijvoorbeeld met Whale Watch 
West Cork of Cork Whale Watch. Dit is 
je kans om dicht bij dwergvinvissen, 
vinvissen en bultruggen te komen, die 
ieder jaar hierheen komen om zich tegoed 
te doen in het voedselrijke water voor de 
kust van county Cork. Cork Whale Watch 
vertrekt vanaf de Reen Pier net voor de 
Union Hall in West Cork. Whale Watch 
West Cork opereert vanuit het mooie 
kustplaatsje Baltimore. 

Dwergvinvissen zijn als eerste te zien, 
in het voorjaar. Laat zomer is een goede 
tijd voor vinvissen zijn, die wel 23 meter 
lang kunnen worden. De bultruggen zijn de 
sterren van de show, met hun acrobatische 
vertoningen zoals, flapperen met hun 
vinnen, ‘tail-fluking’ (slaan met hun staart) 
en ‘breaching’ (uit het water springen).

WALVISSEN EN 
DOLFIJNEN SPOTTEN 
county Cork

Waar kun je beter genieten van een 
visvakantie dan in een county zo vol 
meren, rivieren en waterwegen dat 
een derde van het oppervlak uit water 
bestaat. County Fermanagh staat bekend 
als de Lakelands en is een paradijs voor 
hengelaars.

De wateren zitten vol met zalm, bruine 
forel en regenboogforel, maar ook met 
brasem, voorn, zeelt en baars. Breng een 
dag door op het Lough Erne – aan het 
Upper Lough, ten oosten van Enniskillen 
of aan het Lower Lough dat zich 24 km 
lang uitstrekt tot aan Belleek. Er zijn veel 
eilandjes en baaien, perfect voor ondiepe 
wateren en oevers, ideaal om te vissen 
maar ook om te relaxen en te genieten 
van heerlijk eten zoals in het Lough Erne 
Resort en het Watermill Restaurant. 

Lough Melvin heeft drie soorten forel  
en Het Fermanagh Visitor Information 
Centre in Enniskillen vertelt je alles over 
vergunningen, huren van visgerei en 
andere informatie.

VISSEN IN DE 
FERMANAGH 
LAKELANDS
county Fermanagh

Walvissen, county Cork

Mountainbiken, county Limerick

Vissen, county Fermanagh
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De ideale vakantie? De stedentrip 
van je dromen? Die onvergetelijke 
wandeling langs de kliffen? 
Ierland biedt het allemaal.Het 
indrukwekkende landschap van de 
Wild Altantic Way, de historische 
bezienswaardigheden in het 
Oosten zoals Newgrange of de 
Edwardiaanse attractie het Gobbins 
Klippad in Noord-Ierland, ze 
wachten allemaal om ontdekt te 
worden!  

Ierland 
Welkom

LAND VAN 
OVERVLOED
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 Ierland Muziek

De sfeer van een traditionele muzieksessie (seisún) in Ierland kent 
zijn weerga niet. Je ervaart de rauwe beat van Ierlands inheemse 
instrumenten, je voelt de hartslag van het oude Ierse erfgoed en 
je wordt meegesleept in een unieke en intieme muzikale ervaring 
die de kern raakt van de Ierse cultuur. Margaret Scully, Mark 
Folens en Mal Rogers genieten van de swingende klanken van 
een traditionele Ierse sessie

EEN PASSIE 
VOOR MUZIEK

Fisherman’s Thatched Inn, county Laois Bodhrán en uilleann pipes

Muziek, county Galway

Wat is een seisiún?
Een seisiún is een informele 
bijeenkomst van muzikanten in 
een pub waarbij Ierse traditionele 
muziek wordt gespeeld . 

Wat zijn jigs en reels?
Volgens IrishTune.info: “Laat 
je voet in een natuurlijk tempo 
meebewegen op de muziek, kijk dan 
hoeveel snelle noten je tussen elke 
stamp kunt tellen. Tel je er 3, dan 
is het een jig. Tel je er 4, dan is het 
een reel.”
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Cobblestone pub, Dublin

Aran Islands, county Galway
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Het is dinsdagavond in Fisherstown, county 
Laois, en we zoeken een traditionele muzieksessie. 
Het is niet het soort avond waar veel gebeurt in 
dit deel van de wereld, maar we hebben geluk: 
dinsdag is seisún-avond in de Fisherman’s Inn.

Gelegen aan een kruispunt midden in het 
niets, lijkt deze witgekalkte rietgedekte pub zo  
uit een film te komen. Hij dateert uit de 
zeventiende eeuw en staat helemaal alleen – een 
baken in de nacht – geen winkel, dorp of kerk in 
zicht. Een klein wit bouwwerk dat glanst in het 
maanlicht. Binnen bespreken plaatselijke boeren 
op hoge krukken de gebeurtenissen van de dag 
en zorgt het turfvuur voor een warme gloed. Het 
geluid van de viool op de achtergrond laat echter 
geen twijfel: een seisún is aan de gang.

De broers Fitzharris, plaatselijke maestro’s, 
warmen hun fluiten en violen op. Binnen een  
half uur is de groep uitgegroeid tot 12, met 
gitaars, accordeons, concertinaìs, banjo’s en 
uilleann pipes.  

Dit geïmproviseerde orkest kent geen leiders, 
versterkers of bladmuziek. Een groep van  
mannen en vrouwen, in leeftijd variërend van  
20 tot 70 jaar, begint in perfecte harmonie een  
set van “reels”. 

We raken helemaal in de greep van de 
atmosfeer, kletsen met de stamgasten en genieten 
van de muziek. 

Volgens pub-eigenaar Sean Ward, “weet je 
nooit van te voren hoeveel muzikanten er op een 
dinsdag opduiken. Ze komen vanuit het hele land, 
vooral vanuit county Clare, waar de Fitzharris-
familie muzikaal bijzonder gerespecteerd is.” 

Nadat een cresendo is bereikt met snelle 
jigs, polka’s en reels, voert de uilleann piper 
de nachtelijke activiteiten met een langzame 
solopartij naar een emotioneel en melancholiek 
einde. Het indringende geluid volgt ons tot buiten 
de deur en we nemen afscheid tot onze volgende 
ontmoeting, hopelijk tijdens een andere magische 
seisún midden in Ierland.

De charmante Cobblestone pub in Dublin 
organiseert zeven nachten per week sessies. De  
pub ligt tegenover de Jameson Distillery, 
weggestopt in een Georgiaans rijtjeshuis aan  
een geplaveide straat.

Op de avond van ons bezoek gieten barmannen 
romige pinten Guinness voor grijze stamgasten en 
grijnzende bezoekers. Een aantal muzikanten zit in 
een cirkel op houten hoekbankjes onder een oude 
gehavende bodhrán aan de muur. En die hangt 
daar niet alleen. Er hangen retro-reclames voor 
stout, vergeelde kaarten, stenen kruiken en foto’s 
van seisúns uit het verleden. Bij het betreden van 
de Cobblestone lijkt het of de tijd heeft stilgestaan. 

Een eenzame viool begint een zangerige 
melodie en het geruis van de verschillende 
accenten en het geklink van de glazen verstomt. 
Als het tempo wordt opgevoerd zwelt de muziek 
aan onder een groeiende golf van instrumenten: 
mandolines worden geplukt, violen zagen en 
accordeons klagen. Ik ben onder de indruk. 
Rondkijkend door de bar, zie ik dat ik niet de enige 
ben. grijsbebaarde stamgasten zitten met gesloten 
ogen te luisteren en een groep Italianen stampt de 
voeten op de beat. > 

EEN MUZIEKSESSIE IN 
COUNTY LAOIS
Door Margaret Scully

EEN TRADITIONELE  
MUZIEKERVARING 
IN DUBLIN Door Mark Folens
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Fleadh Cheoil na hÉireann, Cavan

“Is dit niet ongelooflijk?” schreeuwt een 
Amerikaanse student mij toe. Ze vertelt dat dit 
haar tweede keer is, nadat haar familie eerder die 
week de pub ontdekte en dat “de mensen zo aardig 
zijn!” Terwijl we praten stopt de muziek. Ik bestel 
een pint Guinness. Mij is vertelt dat de Guinness in 
de Cobblestone een van de beste in Dublin is.

De niet-begeleide stem van een oudere heer vult 
de zaal met een droevige melodie, die me kippenvel 
bezorgt. Dit is een sean-nós, een traditionele stijl 
van a capella zingen, overgeleverd van generatie op 
generatie. Hij krijgt een daverend applaus terwijl de 
rest van de muzikanten zich op een snel nummer 
werpen en de stamgasten, Franse en Zweedse 
toeristen, een poging wagen aan Iers dansen.

Terwijl het geroezemoes van de gesprekken 
tussen de medereizigers voortduurt, worden 
onder vrienden drankjes gedeeld en vormen zich 
herinneringen die ons een leven zullen bijblijven.

In elke provincie van Ierland, op elke avond van 
de week kun je wel ergens een spontane sessie 
meemaken. Terwijl de schemering als een sluier 
over het land valt, halen pubgangers een tinfluitje 
uit hun zak, zetten hun tas of koffer op de grond en 
maken het zich gemakkelijk. Steeds meer mensen 
komen de bar binnen, en je merkt dat er iets staat 
te gebeuren. 

De avond kan zo heel plezierig worden 
voortgezet, met goede gesprekken en de nodige 
“craic” (plezier). Maar pakt één van de aanwezigen 
zijn viool uit de tas, of misschien een melodeon, 
een soort accordeon. En dan? Volgt een muzikale 
ervaring die echt uniek is. 

De Dufferin Arms in de High Street van 
Killyleagh, county Down, staat bekend om zijn zeer 
eclectische sessies. Het begint laat in de middag op 
zaterdag, heel ongebruikelijk voor een traditionele 
Ierse sessie. Als ik aankom staat alles op het punt te 
beginnen. Twee violisten, een accordeonist en een 
bodhrán speler komen op dreef. De sfeer binnen 

de muren van deze 120 jaar oude pub is evenzo 
eclectisch als de beat van de bodhrán die het tempo 
zet voor een paar “reels” – “The Earl’s Chair” en de 
“Star of Munster”.

Mensen glimlachen naar elkaar als het eerste 
wijsje, een elegant, zweverig en moeiteloos 
deuntje, op gang komt. Dan, met een dramatische 
verandering van toonaard, volgt de Star of 
Munster. Een uilleann piper valt in. Zijn strak 
gecontroleerde speelwijze geeft de melodie 
melancholie en ontroering. Het zijn deze 
stemmingsveranderingen die een Ierse muziek 
sessie zo volkomen onvergetelijk maken. Het ene 
moment beweeg je je voet mee op de muziek; het 
volgende pink je een traan uit je oog.

Terwijl in de Dufferin Arms de middag overgaat 
in de avond, krijgen de musici gezelschap van een 
harpspeler, een speler van Schotse lowland pipes, 
en Billy, een contrabassist. Billy verdient zijn brood 
als speler in een jazzband uit Belfast. Maar zodra 
hij kan, komt hij naar de sessie in de Dufferin. 

Een onstuimige serie van polka’s gaat in razend 
tempo van start. Het is rauw en gepassioneerd. 
Mandolines en tenorbanjo’s vallen in en al snel vult 
de muziek elke gelagkamer. Het lijkt of je voeten 
nooit meer stoppen met tappen.

MUZIEKTRADITIES
IN COUNTY DOWN
Door Mal Rogers

 Ierland Muziek

De Ulster-Schotse 
gemeenschap in 
Noord-Ierland heeft een 
ongelooflijke muzikaal 
tradite van accordeon-, 
viool-, Lambeg drum- en 
fanfare-muziek. Het 
bijzondere eraan? Dat is 
hoe de muziek zich in 
meer dan 400 jaar heeft 
ontwikkeld. Iain Carlisle 
van de Ulster-Scots 
Community Network 
verklaart deze rijke 
muzikale achtergrond: 
“Er is weinig bekend over 
de populaire volksmuziek 
of danstradities van de 
Schotse kolonisten die 
aan het begin van de 17de 
eeuw naar Ulster 
kwamen. Maar de erfenis 
van hun culturele invloed 
is in de hele provincie 
zichtbaar. De Schotse taal 
en zang- en danstradities 
werden in heel Ulster 
gemeengoed.  

“De opleving van de 
belangstelling voor de 
Ulster-Schotse culturele 
tradities in de jaren 90 
heeft geholpen om een 
nieuwe generatie van 
musici en dansers te 
vormen die nu de traditie 
in leven houden.”

Er zijn tal van manieren 
om Ulster-Schotse muziek 
in heel Noord-Ierland te 
beleven. Het jaarlijkse 
Bluegrass Musical 
Festival in Omagh in 
augustus bruist van 
tokkelen en dansen, 
terwijl het Donaghadee 
Ulster Scots Festival in juli 
live-muziek en 
dansvoorstellingen biedt.  
Maar, zoals Iain zegt, je 
kunt vrijwel overal van 
een sessie genieten.

“Er zijn tal van 
plaatselijke pipe 
band-wedstrijden en 
bandparades evenals 
Schots ceilidh dansen en 
muziek clubs.”

ULSTER 
SCHOTSE
TRADITIES

Traditionele muzieksessie, county Donegal

Ulster-Scots dansen

Annual Appalachian en Bluegrass Music Festival, county Tyrone
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STUDENTEN
Ierland heet studenten van harte welkom en er bestaat 
korting op tal van tarieven wanneer men een geldige op 
naam gestelde studentenkaart kan overleggen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Meer praktische informatie en een 
vakantiechecklist voor het plannen van 
uw reis naar Ierland vind u op ierland.nl 
of ireland.com
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LUCHTHAVENS
Ierland heeft vier belangrijke internationale 
luchthavens: Belfast, Cork, Dublin 
en Shannon. Meer dan 30 luchtvaart-
maatschappijen vliegen van en naar Ierland 
vanuit meer dan 70 bestemmingen.

NEDERLAND
CONTACTGEGEVENS VLIEGMAATSCHAPPIJEN
NAAM TELEFOON VOOR BOEKINGEN

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

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

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

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

VLIEGROUTES (NEDERLAND)
VAN (LUCHTHAVEN) NAAR MAATSCHAPPIJ

Amsterdam Belfast (City Airport) KLM

Belfast (International Airport) easyJet

Cork Aer Lingus

Dublin Aer Lingus, Ryanair

BELGIË/LUXEMBURG
CONTACTGEGEVENS VLIEGMAATSCHAPPIJEN
NAAM TELEFOON VOOR BOEKINGEN

Aer Lingus +32 (0) 70 35 99 01 aerlingus.com

Brussels Airlines +32 (0) 902 51600 brusselsairlines.com

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

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

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

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

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

REIZEN NAAR 
IERLAND 
MET HET 
VLIEGTUIG

Reizen naar Ierland is nog nooit zo eenvoudig geweest 
dankzij een fl ink toegenomen aantal vlieg – en 
veerverbindingen. Informatie over hoe u het beste naar 
Ierland kunt reizen, vind u op ierland.nl of ireland.com
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VEERHAVENS
De belangrijkste veerhavens van Ierland 
zijn: Belfast, Cork, Dublin Port, Larne en 
Rosslare. Hieronder ziet u de belangrijkste 
routes vanuit Nederland of Frankrijk via 
Groot-Britannië naar Ierland of direct vanuit 
Frankrijk naar Ierland.

NEDERLAND
CONTACTGEGEVENS VEERDIENSTMAATSCHAPPIJEN
NAAM TELEFOON VOOR BOEKINGEN

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

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

Irish Ferries +353 818 300 400 irishferries.com

P&O Ferries +31 (0) 20 200 8333 poferries.nl  

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

BELGIË
CONTACTGEGEVENS VEERDIENSTMAATSCHAPPIJEN
NAAM TELEFOON VOOR BOEKINGEN

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

Condor Ferries - condorferries.co.uk

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

Irish Ferries +32 (0) 24 00 14 85 irishferries.com

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

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

VANUIT FRANKRIJK 
(DIRECT NAAR IERLAND)
VAN NAAR MAATSCHAPPIJ

Cherbourg Dublin Irish Ferries

Cherbourg Rosslare Irish Ferries/Stena Line

Roscoff Cork Brittany Ferries

Roscoff Rosslare Irish Ferries 

VAN NEDERLAND EN BELGIË
(NAAR GROOT-BRITTANNIË)
VAN NAAR MAATSCHAPPIJ

Amsterdam (IJmuiden) Newcastle DFDS Seaways

Caen Portsmouth Brittany Ferries (Partner Irish Ferries)

Calais Dover P&O Ferries (Partner Irish Ferries)/
DFDS 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

Troon Larne P&O Ferries

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

Het huren van een fi ets 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 fi etsregelingen.

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

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

veiligheidsgordels is verplicht, zowel voor- als achterin 
de auto. Bestuurders zijn verplicht hun rijbewijs 
altijd bij zich te hebben als ze achter het stuur zitten. 
Motorrijders en hun passagiers dienen een helm te 
dragen. In Ierland wordt streng toegezien op het gebruik 
van alcohol bij bestuurders. Niet drinken als u nog 
gaat rijden is het beste advies. In de Ierse Republiek 
geven de borden met de ter plaatse geldende snelheid 
nu de maximumsnelheid aan in kilometers per uur en 
niet meer in mijlen per uur! Op een aantal wegen in 
de republiek zijn bovendien de maximumsnelheden 
gewijzigd. Vooral wanneer u de grens over gaat is het 
verstandig even stil te staan bij de andere regels. In 
de republiek van Ierland is het “Barrier Free Tolling” 
geïntroduceerd. Voor meer informatie, ga naar 
efl ow.ie. In Noord-Ierland is de maximumsnelheid 50 
km/30 mijl p/u in de bebouwde kom, 100 km/60 mijl p/u 
op buitenwegen en 110 km/70 mijl p/u op snelwegen, 
tenzij uiteraard anders aangegeven. In de republiek 
Ierland is de maximumsnelheid op motorwegen 120 
km, op doorgaande wegen 100 km en op andere 
wegen buiten de bebouwde kom 80 km. In Noord-
Ierland zijn zowel afstanden als maximumsnelheden in 
mijlen aangegeven en de plaatsnamen worden alleen 
in het Engels vermeld. Zoals gezegd: in de republiek 
Ierland worden nu alleen kilometers gebruikt zowel 
voor bewegwijzering als maximum snelheden; de 
plaatsnamen staan zowel in het Engels als in het Iers 
(Gaelisch) vermeld. In heel Ierland zijn benzinestations 
die loodvrije benzine en diesel verkopen. Voor meer 
informatie kunt u de speciale brochure van Ierland 
Toerisme opvragen over autorijden in Ierland. Tot de 
automobiel organisaties in Ierland behoren:
The Automobile Association (AA)
Tel: +353 1617 9560 (ROI); 0800 887766 (NI)
theAA.com
RAC Motoring Service
Tel: +44 192 243 7000
rac.co.uk

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

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

AUTOHUUR EN PUNTEN 
 OM REKENING MEE TE  
 HOUDEN
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NEDERLAND
Agro Reizen +31 (0) 26 3512087 agroreizen.nl ● ● ●

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

Arke +31 (0) 900 8847 arke.nl ● ● ● ●

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 houseofi reland.nl ● ● ● ● ● ● ● C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trailfi nders Ruitervakanties +31 (0) 43 3253466 trailfi nders.nl ● ●

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

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

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

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

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

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

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

EF Education ef.be ● ● ● ● ● ●

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

ELS-Educational & 
Language Travel Service

els.be ●

+32 (0) 9 245 1336
Exclusive Destinations +32 (0) 9 234 07 00 exlusivedestinations.be ● ● ● ● ● ●

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

Gallia gallia.be ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

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

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

Jetair Citytrips jetair.be ● ● ● ● ●

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

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

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

Le Boat leboat.nl ●

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

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

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

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

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

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

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

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

Thomas Cook thomascook.be ● ● ● ● ● ●

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

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

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

VTB Reizen vtb-reizen.be ● ●

Een compleet en up-to-date overzicht van touroperators kunt u vinden op ierland.nl of ireland.com. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan.
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OOK VERKRIJGBAAR IN DE WINKEL
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BIJ HOOPMAN ZITTEN

 

GEBROEDERLIJK NAAST ELKAAR OM LEKKER TE

EN OM NAAR DE BESTE

TE KIJKEN

HOOPMAN IS GEOPEND

IERSE GASTVRIJHEID IN HARTJE AMSTERDAM

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

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.HOOPMAN.NL
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