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  Ierland Inhoud
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Culinair Ierland

Het landschap is betoverend,  
de cultuur is fascinerend en de 
mensen zullen je een 
hartverwarmend welkom geven. 
Ierland is uniek en tijdens een reis 
door dit land zul je onvergetelijke 
herinneringen opdoen. Ontdek 
het eeuwenoude oosten van 
Ierland, waar de geschiedenis 
door het landschap stroomt. Voel 
de kracht van de oceaan langs de 
kustlijn van de Wild Atlantic Way. 
Of ervaar de dramatische 
Causeway kustroute. Dit is het 
moment...

Welkom  
in Ierland

Contact 
Nederland 
 ierland.nl

 Vind ons op Facebook facebook.com/ierland 
 Volg ons op Twitter @IerlandToerisme

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 en verschillende andere partijen die toestemming 
hebben gegeven om foto’s en afbeeldingen te gebruiken.

Redactie en vormgeving: Maxmedia Ireland Limited   
Drukwerk: Wyndeham Group

België 
 ireland.com
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Dunluce Castle
county Antrim

Het kasteel van Dunluce rijst majestueus op uit 
de ruige kliffen aan de kust van county Antrim, 
wat een bijzonder dramatische aanblik biedt. Deze 
indrukwekkende ruïnes liggen hoog boven de woeste 
oceaan en worden omgeven door verhalen over 
gillende ‘banshees’ (mythische wezens), smokkelaars 
en tragische liefde. Het kasteel is een populaire 
tussenstop aan de Causeway kustroute. Het is een 
goede plek om een tijdje te pauzeren. Bezoek het 
kasteel vlak voor zonsondergang, wanneer de zon 
de oceaan in zakt en de muren van het kasteel in 
silhouetten veranderen. Dat is echt een aanblik om 
nooit te vergeten. 

Stel je
  eeNS vOOr

  Ierland In een oogopslag



01 Giant’s Causeway 
 county Antrim
02 Dunquin Harbour
 county Kerry  
03 Tijd doorbrengen in de plaatselijke pub 
04 Touwbrug van Carrick-a-Rede  
 county Antrim 
05 Vers uit de zee
06 Gurteen Beach 
 county Galway  
07 Tranarossan Bay
 county Donegal
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Een klein eiland met een groot hart: Ierland 
is een bestemming die je raakt – een eigen 
wereld met kliffen, glooiende groene heuvels 
en historische kastelen vol verhalen. Het is een 
land met dynamische steden vol fantastische 
restaurants, hippe cafés en vriendelijke locals, 
maar ook geïsoleerde eilandjes waar tradities 
nog steeds het dagelijkse leven bepalen. Je 
zult er geheimen ontdekken: begraven in stille 
kloosterdorpen, slingerend over kustwegen, 
geschreven in de oude manuscripten in onze 
wondermooie bibliotheken. Maar weet je wat 
het is? Ieren houden helemaal niet zo van 
geheimen bewaren. Ze zijn per slot van rekening 
verhalenvertellers in hart en nieren.

Kom dus naar een plek die barst van de 
muziek, naar traditionele pubs die de tijd 
hebben doorstaan en naar oude graftombes 
uit de steentijd. Of je nu over de Wild Atlantic 
Way reist, de geschiedenis en meeslepende 
verhalen in het eeuwenoude oosten van Ierland 
ontdekt of helemaal tot aan de rand van de 
Causeway kustroute gaat, op dit eiland ontstaan 
onvergetelijke herinneringen en verhalen  
die je nooit meer vergeet. 

  Ierland Dit is Ierland

 DIt IS   
 IerlAND

Ierland 7
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Ontdek de elegante kant van Ierland tijdens een 
verblijf in een historische accommodatie. 

 HIStOrIScHe  
 plAAtSeN  
 Om te    
 OverNAcHteN
Clare Island Lighthouse county Mayo
Clare Island in county Mayo ligt aan de doorgang 
van Clew Bay met zijn vele eilandjes. Je gaat hier 
helemaal terug naar de natuur. Bezoekers worden 
hier getrakteerd op kliffen, bossen, bergen en de Clare 
Island Lighthouse met zijn boetiekaccommodatie. 
Gasten kunnen hier relaxen in de uitgebreide 
bibliotheek, smullen van zesgangendiners in de 
elegante eetkamer en de fantastische wandelroutes 
op het eiland lopen.  
clareislandlighthouse.com

Belle Isle Estate county Fermanagh
Met zijn mix van glooiende velden, heldere meren 
en aantrekkelijke stadjes is county Fermanagh 
perfect voor een relaxvakantie. Midden in deze 
idylle ligt Belle Isle, een magnifiek kasteellandgoed 
verspreid over acht eilandjes en al bewoond sinds de 
12e eeuw. Het kasteel is in zijn geheel te huur voor 
maximaal 26 personen. Ook zijn er fraaie self-catering 
appartementen en vakantiehuisjes in het voormalige 
koetshuis. belle-isle.com

Trinity College Dublin Dublin
Tijdens de zomermaanden is de accommodatie van 
Trinity College in het centrum van Dublin een 
betaalbare en centrale optie om te overnachten. Van 
eind mei tot half september hebben ze 600 kamers en 
appartementen beschikbaar en de accommodatie ligt 
op het historische universiteitsterrein waar je ook het 
Book of Kells en de Old Library kunt bezoeken.  
tcd.ie/summeraccommodation

Bushmills Inn county Antrim
Als je houdt van het idee van een glas whiskey bij 
de open haard, dan past de Bushmills Inn bij jou. 
Vroeger werd de herberg gebruikt door vermoeide 
ruiters en koetsiers om uit te rusten en het oudste 
deel van het gebouw dateert van 1608. De bar wordt 
met gaslampen verlicht en heeft knusse hoekjes om te 
zitten en een geheime bibliotheek, die samen zorgen 
voor een nostalgische sfeer in een dorp dat beroemd is 
om zijn whiskey. bushmillsinn.com

Cnoc Suain county Galway
Deze bijzondere rietgedekte cottages, waarvan één 
uit 1691, worden omringd door heide, veenmoeras, 
heggen en rotsachtige stenen. Dit is een eenvoudige, 
authentieke accommodatie met een echt Ierse ziel. 
De lokale steen, de oude balken, het handgemaakte 
meubilair en de gietijzeren bedden zorgen voor 
comfort en karakter. Buiten wacht je het prachtige 
platteland van Connemara.  
cnocsuain.com 

Ierland 9

de loKale 
steen, de oude 
BalKen en Het 
HandgemaaKte 
meuBIlaIr geven 
de cnoc suaIn 
cottages In 
connemara ecHt 
KaraKter.

  Ierland Accommodatie
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01 Clare Island Lighthouse 
 Clare Island, county Mayo
02 Belle Isle Estate 
 county Fermanagh
03 Trinity College 
 Dublin
04 Bushmills Inn 
 county Antrim
05 Cnoc Suain 
 county Galway

tijd om er 
tussenuit te gaan... 

ervaar de schoonheid van  
de Aran Islands, Galway

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

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



Applecroft B&B 
Killarney, county Kerry 
Al 16 jaar zwaaien Kathy en Don Brosnan 
de scepter over Applecroft House, een 
B&B en familiebedrijf. Applecroft House 
is een rustig toevluchtsoord, dat goed 
verborgen ligt tussen de weelderig 
aangelegde tuinen in het hart van 
het bejubelde landschap van county 
Kerry. Gasten kunnen genieten van de 
landelijke omgeving, terwijl de levendige 
stad Killarney op slechts 15 minuten 
loopafstand ligt. Gastvrouw Kathy 
Brosnan zorgt voor een vriendelijke sfeer 
en trakteert haar gasten op een heerlijk 
ontbijt en traditionele baksels. Bezoekers 
kunnen het indrukwekkende Killarney 
National Park verkennen, of met paard 
en wagen de idyllische meren in de 
omgeving bezoeken. 
bandbireland.com/eu

Ardmore Country House
Kinnitty, county Offaly 
Ardmore Country House, county Offaly: 
bewonder de prachtige omgeving en de 
met klimop begroeide gevel van dit 
charmante, gezellige huis. De gastvouw 
Christina Byrne verwelkomt haar gasten 
in dit prachtige landhuis volgens 
authentieke Ierse gastvrijheid en met 
heerlijk zelfgemaakt gebak. Het huis ligt 
aan de voet van de Slieve Bloom 
Mountains in het dorp Kinnitty, langs de 
schilderachtige Slieve Bloom Way. De luxe 
kamers met antieke meubels en de 

Dún Ard B&B
Ring, county Waterford
Zou je een paar woorden Iers willen leren 
tijdens je verblijf in een B&B? Dan is deze 
prachtige B&B in het schilderachtige 
Waterford Gaeltacht (Ierssprekend 
gebied) een uitstekende keuze. Dit is een 
ideale plek om het Eeuwenoude Oosten 
van Ierland in je op te nemen, op 10 km 
afstand van de charmante vissersdorpjes 
Dungarvan and Ardmore en met 
spectaculaire uitzichten op de Comeragh 
Mountains en Dungarvan Bay. Dún Ard 
B&B is klein en vriendelijk en serveert 
een heerlijk ontbijt. De kamers zijn echt 
comfortabel en doen volgens Lonely Planet 
“qua kwaliteit, ruimte en uitstraling niet 
onder voor een vijfsterrenhotel”. dunard.ie

Plaatsen zijn belangrijk en blijven 
om verschillende redenen lang in je 
herinnering: misschien waren het de 
mooie landschappen, het heerlijke eten 
of de verrassende ervaringen. Maar er 
is één aspect aan vakantie vieren dat 
vaak langer bijblijft dan al het andere, en 
dat zijn de mensen. ‘Mensen maken het 
verschil’ is een veel gehoorde uitspraak. 
Nergens geldt dit sterker dan in een B&B. 

Je vindt ze verborgen langs een prachtig 
stukje kust, luierend in een groen weiland 
of midden op een prachtig boerenerf. Elke 
B&B in Ierland is uniek. Bereid je voor op 
gezellige kamers, prachtige locaties en 
een overweldigend ontbijt. Maar dat is 
niet het enige: het ontvangst is enorm 
vriendelijk gedurende je hele verblijf.  In 
een B&B word je thuis ontvangen door 
mensen die een enorme kennis van de 
omgeving hebben. Ze bieden gemoedelijk 
informatie over de activiteiten, de 
bijzondere bezienswaardigheden en de 
verborgen schatten die er in de nabije 
omgeving op ontdekking wachten. Die 
kleine pub aan de oceaan, een verborgen 
en adembenemend strand waar alleen 
de lokale bewoners komen, plaatselijke 
mythes en legenden die je verblijf nog 
levendiger maken. Stap binnen bij een 
B&B en deze kennis ligt voor het oprapen. 

B&B’s in Ierland zijn wereldberoemd 
en dat is niet zo verwonderlijk. Het 
natuurlijke talent van de gastheren/-
vrouwen, een warm gevoel waardoor je je 

al snel onderdeel van het gezinsleven voelt 
en een overdadig vers gemaakt ontbijt 
dragen hier allemaal aan bij.  

Eigenlijk hoeven we alleen maar naar 
de woorden van Christina Byrne, B&B-
gastvrouw uit Ardmore Country House in 
County Offaly te luisteren: “Ik geniet er 
echt enorm van om mensen vanuit de hele 
wereld te verwelkomen in mijn huis. Ik 
vind het heerlijk om gastvrij te zijn en mijn 
gasten te verwennen met zelf gebakken 
lekkernijen.” 01 Applecroft B&B county Kerry 

02 Ardmore Country House county Offaly 
03 Arranmore House Dublin 
04 Shola Coach House county Antrim 
05 The Cookehouse B&B county Antrim 
06 Dún Ard B&B county Waterford

 03

 04

 05

 06

 01

 02

  Ierland Bed & Breakfast

 er WAcHt je eeN   
 WArm WelKOm... 
Je vindt ze in de steden en de dorpen. Soms vind je ze aan de voet van de 
bergen, soms kijken ze uit over meren en soms zijn ze een paar stappen 
verwijderd van de stranden en de golfclubs. Ze schuilen soms zelfs in een 
boerderij... en dan krijg je een echt vakantiegevoel.  

sfeervolle open haard zorgen voor de 
nodige ontspanning. Christina geniet 
ervan om haar huis te delen met gasten 
uit de hele wereld. Bakken is haar 
specialiteit. Ze maakt heerlijk Iers 
sodabrood en scones, en ook jam van fruit 
uit haar eigen tuin. Elke woensdagavond 
speelt ze traditionele Ierse muziek in een 
lokale pub en neemt dan vaak haar  
gasten mee.
bandbireland.com/eu

Arranmore House
Drumcondra, Dublin 
Arranmore is een fantastische B&B, 
gehuisvest in een historisch Georgiaans 
pand op 2 km afstand van het centrum 
van Dublin. De kamers zijn er comfortabel 
en ruim. Gasten worden warm onthaald 
door de voortreffelijke gastvrouw Anne. 
Deze B&B is al lang een grote favoriet 
dankzij de nabijheid van pubs, restaurants 
en de National Botanic Gardens, een 
oase van rust en schoonheid in het hart 
van de stad. Dankzij de uitstekende 
openbaarvervoerverbindingen is het de 
ideale plek om naar terug te keren na een 
bezoek aan bruisend Dublin. 
arranmorehouse.com

Shola Coach House
Portrush, county Antrim
Deze originele boetiek-B&B in county 
Antrim, gelegen in een heerlijk landelijke 
omgeving, is een oud koetshuis uit 
1860. Shola kan zich beroemen op een 
benijdenswaardige locatie: op anderhalve 
kilometer afstand ligt het levendige stadje 
Portrush en ook de wereldberoemde 
Giant’s Causeway en Bushmills, de 
bekende Old Bushmills Distillery en 
de touwbrug van Carrick-a-Rede zijn 
allemaal gemakkelijk te bereiken. 
Ontspan in de charmante slaapkamers of 
in de lounge voor de gasten, met originele 
eiken balken, comfortabele banken en 
een warme open haard. Doe je tegoed aan 
het ontbijt met alleen de beste plaatselijke 
producten. sholabandb.com

The Cookehouse B&B
Belfast, County Antrim  
Dit prachtig gerestaureerde art-
decohuis ligt in een woonwijk op 6,4 
km afstand van Belfast. De slaapkamers 
zijn licht, groot en brandschoon en 
er is aan alle comfort voor de gasten 
gedacht. Na een dagje uit in Belfast, met 
bijvoorbeeld een bezoek aan de beste 
bezienswaardigheden, waaronder Titanic 
Belfast, kun je je met een kopje thee of 
koffie ontspannen in de privéwoonkamer 
met open haard en tv. Tegen extra 
betaling kun je er ook dineren. Martin 
is zowel gastheer als kok en serveert 
met veel genoegen de beste Noord-Ierse 
gerechten en culinaire ervaringen. 
bandbireland.com/eu

Fantastische plekken
overal in Ierland vind je fantastische B&B’s 
die voldoen aan je wensen, of je nu een 
buitengewoon avontuur zoekt langs de Wild 
atlantic Way, een onvergetelijke reis door 
Noord-Ierland maakt of in een boerderij 
wilt slapen in het historische hart van het 
eeuwenoude oosten van Ierland. en er komen 
overal op het eiland nieuwe B&B’s bij, op 
afgelegen landtongen die door water worden 
omgeven, aan de rand van enorme stranden 
en natuurlijk ook in kosmopolitische steden 
als Dublin en Belfast. Hou je van authentiek 
plattelandsleven? Dan is een verblijf op een 
boerderij een uitstekende optie. Hier kun 
je lekker uitrusten, de natuur opzoeken en 
ervaren wat een traditionele levensstijl is. 
verse eieren voor het ontbijt, charmante 
huizen en karaktervolle boerderijen... dit 
zijn de beelden waar je nog lang aan zult 
terugdenken. 

 ZeS B&B’S Om  
 te prOBereN

Ierland 1110 Ierland

https://www.bandbireland.com/accommodation/26290/applecroft-house
https://www.bandbireland.com/accommodation/26290/applecroft-house
https://www.bandbireland.com/accommodation/25769/ardmore-country-house
https://www.bandbireland.com/accommodation/25769/ardmore-country-house
https://www.bandbireland.com/accommodation/27992/the-cookehouse
https://www.bandbireland.com/accommodation/27992/the-cookehouse
http://www.arranmorehouse.com/new/
http://www.arranmorehouse.com/new/
http://www.sholabandb.com
http://www.sholabandb.com
http://www.dunard.ie
http://www.dunard.ie
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De kliffen, de groene weiden, de cottages met rieten daken – 
geen wonder dat Ierland al zo lang populair is bij filmmakers. 
Dit eiland lijkt gemaakt te zijn voor het witte doek. Van Trim 
Castle, dat een hoofdrol had in Braveheart van Mel Gibson, tot de 
prachtig in beeld gebrachte uitgestrekte stranden van Wexford 
uit de film Brooklyn. Bezoek de schitterende opnamelocaties in 
Connemara die te zien waren in The Quiet Man; beklim Killiney 
Hill in county Dublin uit het Oscar-winnende Once; of vergaap 
je aan de Kliffen van Moher in county Clare, het decor van Harry 
Potter and the Half-Blood Prince. 

Als je over de Atlantische golven naar Skellig Michael langs 
de kust van county Kerry vaart, dan voelt dat op zich al  
filmisch genoeg. Maar zo gauw je voet aan wal zet op dit  
eiland, waar een monnikengemeenschap leefde van de 6e tot  
de 13e eeuw, dan lijkt het alsof je zo een filmset binnenwandelt. 
Misschien omdat dat ook zo is: naast de boeiende historie  
van deze afgelegen kloosternederzetting in de Atlantische 
Oceaan beleefde het fantastische Skellig Michael zijn 
filmdebuut aan het einde van Star Wars: Episode VII – The  
Force Awakens. Dit prachtige eilandje is trouwens niet het  
enige deel van Ierland dat een rol heeft in Star Wars. De 
locatiescouts waren zo onder de indruk van de Wild Atlantic 
Way dat ze ook Malin Head op het puntje van county Donegal 
uitkozen voor Episode VIII, net als Loop Head in county Clare  
en Brow Head, vlak bij Crookhaven in county Cork in het 
uiterste zuidwesten. 

Met meer locaties voor de Zeven Koninkrijken dan waar dan 
ook heeft Noord-Ierland zijn titel als het territorium van Game 
of Thrones® meer dan verdiend. Deze epische fantasyserie uit de 
middeleeuwen gebruikt behekste bossen, mysterieuze grotten 
en bovenaardse decors om dit grootse drama te verbeelden 
en in Noord-Ierland hebben ze die zeker gevonden. Kijk maar 
eens naar Tollymore Forest Park, een fascinerend gebied van 
ongerepte bossen dat bekendstaat als het Haunted Forest in 
Westeros, of naar de 12e-eeuwse Inch Abbey, waar de Oorlog 
van de Vijf Koningen begon. Andere filmlocaties uit de serie: 
het oeroude Antrim Plateau; de Slemish Mountain in county 
Antrim waar St. Patrick ooit als herder rondzwierf; en de 
prachtige en duistere Dark Hedges, een beukenlaan met in 
elkaar verstrengelde takken, ook in Antrim.

Galway is onconventioneel, creatief en dynamisch en de 
droom van elke filmmaker. Het is een stad die zowel oud als 
nieuw is, met middeleeuwse straten, sfeervolle oude pubs en 
gewaagde moderne architectuur. In 2014 werd deze parel in 
West-Ierland uitgeroepen tot Unesco-filmstad, een erkenning 
voor zowel de Ierse schrijvers en producenten als het Galway 
Film Centre, de Irish Film Board en TG4 (de Iers sprekende 
tv-zender), die allemaal in deze stad zijn gevestigd. De Galway 
Film Fleadh in juli is een uitstekende manier om wat van de 
filmscene van Galway mee te krijgen. De intieme locaties, de 
evenementen na een filmvertoning en de energie en het plezier 
van het festival zorgen voor een werkelijk unieke sfeer. 

 AlleS Over…  
  IerlAND  
 Op Het      
 WItte DOeK
Licht, camera, actie! Er is een goede reden waarom 
Ierland een ster op het witte doek is: van de rotsige 
kastelen tot de mysterieuze schoonheid van het 
landschap, het eiland heeft een filmische sfeer.
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01 Star Wars: The Force Awakens
 Skellig Michael, county Kerry 
02 Game of Thrones®

 Dark Hedges, county Antrim 
03 Brooklyn
 Curracloe Beach, county Wexford 
04 Braveheart 
 Trim Castle, county Meath

VOOR U TE ONTDEKKEN

GEDESTILLEERDE 
GESCHIEDENIS

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

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

de distilleerderij op nummer +353 57 933 2134

Boek uw Premium Whiskey rondleiding vandaag



Wat betreft eten op het eiland Ierland moet je bij 
het begin beginnen. De natuurlijke producten 
hebben ervoor gezorgd dat Ierland een veel 
besproken culinaire bestemming in Europa is, 
met ambachtelijke kaas, uitzonderlijk rundvlees 
en verse vis. Van gerookte zalm tot superromige 
boter: het eten in Ierland is puur en simpel. 
Traditionele gerechten als Irish stew (met 
lamsvlees, wortel en aardappel), sodabrood (een 
bruinbrood) en de Ulster Fry (een gebakken ontbijt) 
zorgen ervoor dat de smaken van vroeger nog 
steeds bewaard blijven.  

Leer culinair Ierland kennen 
en proef bijzondere lokale 
producten tijdens een 
wandeling van Taste & Tour  
in Belfast en de Fab Food Trails 
in Dublin en Cork.  

  Ierland eten en drinken

Traditioneel ontmoet modern
Met zo’n prachtig gevulde natuurlijke 
voorraadkast is het geen wonder dat de Ierse  
chef-koks volop gebruik maken van de verse 
producten uit de regio. Moderne varianten van 
traditioneel Iers eten vind je in eetgelegenheden, 
zoals in The Idle Wall, een landelijke cottage 
in Westport in county Mayo, gespecialiseerd 
in gerechten van lokale, seizoensgebonden 
ingrediënten. Idás in Dingle in county Kerry 
tovert de beste lokale en in het wild verzamelde 
producten om in overheerlijke menu’s die een ode 
brengen aan de smaken van West-Kerry. Wine 
& Brine in Moira in county Armagh gebruikt 
eeuwenoude technieken voor de bereiding van 
gerechten, zoals worstenbroodjes met black 
pudding (soort bloedworst).
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 Gouden tip

De smaak van de zee 
Van oesters tot krabbenscharen, van mosselen tot kreeft: de Ierse zeevruchten 
zijn subliem. Overal op het eiland kun je genieten van superverse smaken, van 
een portie oesters in de Temple Bar Food Market, het knusse Klaw in de Crown 
Alley in Dublin, de beroemde Mourne Seafood Bar in Dundrum in county Down 
en Love Fish in Belfast. Zin in vis van topkwaliteit, met uitzicht op het water?  
Ga dan naar Harry’s Shack op Portstewart Strand in county Londonderry, 
Moran’s Oyster Cottage in Kilcolgan in county Galway of Trá Bán in Strandhill 
in county Sligo. 

De beste lokale drankjes
De traditionele smaken van Ierse whiskey variëren van Bushmills en Jameson 
tot de nieuwere smaken van Teeling, Glendalough en Nephin. Ambachtelijk 
bier vind je overal. Let dus op lokale varianten als Trouble Brewing, James 
Brown Brews en Northbound. In de kleine distilleerderijen Blackwater No.5 en 
Shortcross Gin wordt op ambachtelijke wijze Gin geproduceerd. Als laatste kun 
je de smaak van de ‘boomgaardcounty’, county Armagh, beleven. Proef de 
bekroonde AJ-appelsap, die gemaakt is van versgeperste appels uit Armagh,  
en de Armagh-cider – echt verrukkelijk! 

02

01 

01 English Market Cork
02 Klaw Temple Bar, Dublin 
03 Idás Dingle, county Kerry 
04 Fish City Belfast 
05 Moran’s Oyster Cottage Kilcolgan, county Galway
06 Taste & Tour Belfast 
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Met innovatieve restaurants, gastropubs  
en geweldige boerenmarkten is de Ierse 
eetcultuur helemaal hot.
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Met op de achtergrond de Mourne 
Mountains en slingerend langs het 
Carlingford Lough en de Ierse Zee 
heeft de Mourne Coastal Drive alles 
wat je op een roadtrip wil: natuur, 
avontuur en charme. Vanaf Newry rijd 
je langs de noordelijke oever van het 
magnifieke Carlingford Lough naar de 
mooie kustplaats Newcastle. Onderweg 
zie je bossen, bergtoppen en vele fraaie 
stadjes en dorpen aan zee. Neem de 
tijd om eropuit te gaan. Ontdek de 
mountainbiketrails en wandelingen door 
het Kilbroney Forest Park en het Rostrevor 
Forest; neem kooklessen in de Mourne 
Seafood Cookery School in Kilkeel, die 
uitkijkt over de haven; en wijk van de 
gebaande paden af met een trektocht door 
de stemmige Mourne Mountains. Dit is 
het landschap dat schrijver CS Lewis zou 
hebben geïnspireerd tot het bedenken van 
het magische land Narnia in zijn boek De 
leeuw, de heks en de kledingkast. Bergen, 
zee, bossen en fantasy – de Mourne 
Coastal Scenic Drive heeft het allemaal.

Deze woeste landtong in county Donegal 
is een paradijs voor wilde dieren. En al 
speelt de natuur hier de hoofdrol, een 
van de mooiste bezienswaardigheden 
van het schiereiland is door de mens 
gemaakt: Fanad Lighthouse, al een baken 
voor zeevaarders sinds zijn bouw in 
1817. Beklim de 76 smalle treden naar 
de top voor fantastisch uitzicht over 
de noordelijke kustlijn. Luister tijdens 
een rondleiding van de vuurtoren naar 
verhalen over piraten die schipbreuk 
leden en verloren goud. De kliffen, 
brekende golven en uitgestrekte 
zeegezichten geven je het gevoel dat je 
één bent met de elementen op Fanad 
Head en het is daarmee een opwindende 
bestemming voor een roadtrip. Toch 
vind je hier ook rustigere plekken, zoals 
de Ballymastocker Bay, waar je goed 
kunt zwemmen. Geniet onderweg 
van de gastvrijheid van Donegal, zoals 
bijvoorbeeld in de lokale eetgelegenheden 
Belle’s Kitchen in Rathmullan en Sarah’s 
Restaurant & Bar op de pier van Portsalon.

Wil je het gevoel hebben dat je naar het 
einde van de wereld rijdt? Ga dan naar 
de Sheep’s Head Peninsula waar bleek 
helmgras aan de randen van de kliffen 
groeit en waar de in elke bocht beukende 
Atlantische golven voor fantastische 
panorama’s zorgen. Het woeste landschap 
omringt hier de kleine dorpjes, met 
vriendelijke bewoners en een uitstekende 
West-Cork-eetscene met favorieten als 
Arundels by the Pier in Ahakista. Tijdens 
je rondreis zul je veel uit je auto stappen 
om de omgeving te verkennen. De route 
begint in de levendige plaats Bantry en 
slingert over het bijzondere schiereiland 
langs heilige bronnen, menhirs en 
schitterende natuur. Wandel helemaal 
tot aan het eind van Sheep’s Head naar 
de vuurtoren met uitzicht ver over de 
Atlantische Oceaan. Keer terug naar het 
dorp Durrus voor lunch of diner in het 
Good Things Café. 

01 Cloughmore Stone in Rostrevor county Down 
02 Fanad Head county Donegal 
03 Sheep’s Head Peninsula county Cork

WILD ATLANTIC WAy
Fanad Head
Afstand: 95 km

NOORD-IERLAND
Mourne Coastal Scenic Drive
Afstand: 161 km 

WILD ATLANTIC WAy
Sheep’s Head Peninsula
Afstand: 71 km

 01  02  03

  Ierland Autoroutes

 DrIe  
 FANtAStIScHe 
 AUtOrOUteS
Ierland is beroemd om zijn fantastische 
autoroutes over de Wild Atlantic Way en de 
Causeway kustroute, maar het eiland heeft 
ontzettend veel routes die minder bekend maar 
net zo opwindend zijn... 

Ierland 17

Conor Pass, county Kerry
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  Ierland Steden

Ierland 1918 Ierland

Dublin verrast zijn bezoekers met een 
prachtige ligging aan zee, levendig 
uitgaansleven en indrukwekkende 
gastronomie. Dankzij de vriendelijke 
inwoners, die de wereld met een licht 
ironische glimlach bekijken, heeft de stad 
een warme, relaxte sfeer. 

Dublin dateert uit de Vikingtijd en 
de historische gebouwen staan zij aan 
zij met hippe cafés en kunstwinkeltjes. 
Wandel door het oude gedeelte van de 
stad en ontdek een aantal van de oudste 
monumenten van de stad, zoals de Christ 
Church Cathedral (uit ongeveer 1030), 
The Brazen Head Pub (1198) en het Dublin 
Castle (1204).

Rondom Merrion Square en Fitzwilliam 
Square liggen hoge, elegante, Georgiaanse 
herenhuizen uit de 18e en 19e eeuw. Ze 
kijken uit over groene parken die in de 
zomer gebruikt worden voor festivals en 
als openluchtbioscoop. In het Georgiaanse 
gedeelte van Dublin vind je ook 
imposante, gratis toegankelijke (kunst)
musea, waaronder de National Gallery en 
het Natural History Museum.

Dublin is een culturele hoofdstad. 
Overal in de stad hoor je muziek, van 

de straatmuzikanten op Grafton Street 
tot de traditionele Ierse klanken in de 
vele pubs. De stad is ook bekend als 
literaire hoofdstad. In deze Unesco-
literatuurstad kun je in het Dublin Writers 
Museum helemaal opgaan in alles wat 
met literatuur te maken heeft. Je kunt je 
aansluiten bij een literaire kroegentocht 
langs pubs die populair zijn of waren bij 
schrijvers. Je kunt ook het James Joyce 
Museum aan zee in Sandycove in county 
Dublin bezoeken. 

Met de bergen op de achtergrond en pal 
aan de Ierse Zee kun je volop profiteren 
van de mooie ligging van Dublin, met 
fraaie en charmante kustdorpen en vele 
klifwandelingen, kastelen, bars en craic 
(plezier). Dus of je nou geniet van het 
snelle tempo van de moderne stad of 
liever op je gemak een wandeling maakt 
om van de uitzichten te genieten, Dublin 
is verfrissend anders.

 Dublin Busstation

Trein-/DART-station

Luas-tramroute

Autoveerboot 

Luchthaven

Winkelen

Voetgangerszone

Legenda
Croke Park,
Belfast, & 

  Dublin luchthaven

 SteDeN vAN   
 IerlAND 
In Ierland liggen een aantal van de meest gezellige  
steden. Geniet van de frisse zeewind in Dublin en  
de bezienswaardigheden in Belfast, Cork en  
Derry~Londonderry. 
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3Arena
Haven van 

Dublin

Kilmainham Gaol,
Phoenix Park, 

Dublin Zoo,
Galway, Limerick 

& Cork

Guinness
Storehouse

0 METER                       300

0 METER                            300

Aviva-stadion
& Dún Laoghaire

Vijf fantastische plaatsen  
om te bezoeken
Guinness Storehouse 
Je komt alles te weten over het beroemde Ierse 
zwarte stoutbier in het Guinness Storehouse in 
St James’s Gate, waar deze brouwerij gehuisvest 
is. De rondleiding eindigt met een pint van het 
“zwarte spul” in de Gravity Bar. 

Trinity College en het Book of Kells 
Op de binnenplaatsen van Trinity College kun je 
even op adem komen van alle drukte van de stad. 
De hoogtepunten van Trinity zijn het Book of 
Kells, een rijk geïllustreerd manuscript uit de 9e 
eeuw, en de imposante Long Room, waar 200.000 
van de oudste boeken van de bibliotheek staan.

Kilmainham Gaol 
Toen deze gevangenis in 1796 werd geopend, 
werden er gevangenen ondergebracht die 
naar Australië zouden worden verscheept.  
Kilmainham werd later een symbool van de Ierse 
strijd voor onafhankelijkheid. De leiders van de 
Ierse Opstand uit 1916 zijn hier geëxecuteerd. 

National Museum of Ireland 
Ontdek de rijke geschiedenis van Ierland met 
artefacten die al duizenden jaren oud zijn. De 
collectie prehistorische gouden sieraden van 
Ór, de tentoonstelling van Ierlands goud, omvat 
halskettingen uit de bronstijd. 

Temple Bar 
De wijk Temple Bar met zijn keienstraten is 
centraal gelegen. Het barst hier van de pubs, 
restaurants en clubs. De Gallery of Photography, 
een boekenmarkt in het weekend en in de zomer 
op zaterdag een designmarkt op Cow’s Lane 
maken deze wijk nóg aantrekkelijker.  

 Dublin tips
Dublin heeft volop groene 
ruimte, van st stephen’s Green, 
bekend vanwege de leuke vijvers 
en de bloeiende bloembedden, 
tot Phoenix Park, het grootste 
omheinde stadspark van europa 
en het thuis van een kudde 
damherten. 

voor een verkwikkende 
klifwandeling met mooie 
zeezichten bezoek dan het Cliff 
Path op het schiereiland Howth, 
dat gemakkelijk bereikbaar is via 
de snelle treindienst (Dart).  

Neem de Dart naar het zuiden, 
naar sandycove, voor een 
frisse duik bij de beroemde 
badplaats Forty Foot, en 
maak een wandeling langs de 
schilderachtige kust. Dan kun 
je eindigen met een ijsje van 
teddy’s, dicht bij de oostelijke 
steiger van Dún laoghaire – een 
begrip in Dublin.

Bekijk de 800 jaar oude mummies 
in de crypte van de st Michan’s 
Church. De eerste kerk werd hier 
gevestigd in 1095 en men denkt 
dat de lichamen bewaard zijn 
gebleven door de kalksteen in  
de muren.

01 Ha’penny Bridge 
02 Dublin Castle 
03 Howth Head
04 Guinness Storehouse 
05 Trinity College 
06 De Forty Foot, Sandycove
07 Delahunt Restaurant

 Eten en drinken 
De culinaire scene van Dublin is een van de 
meest opwindende in europa. Geniet van de 
beroemde visgerechten van Ierland in matt the 
thresher in Pembroke street lower, Fish shop 
in smithfield en catch 22 in de south anne 
street. delahunt in Camden street lower is een 
ontmoeting tussen modern en traditioneel, met 
menu’s gebaseerd op de plaatselijke producten, 
die verwerkt worden met gebruik van vaak 
oude kooktechnieken. voor een innovatieve 
‘cuisine’ met de nadruk op de beste plaatselijke 
ingrediënten zou je locks in Portobello kunnen 
proberen, of het eigentijdse buurtcafé bastible 
in south Circular road. De temple bar Food 
market op Meeting House square is fantastisch 
voor een zaterdagse wandeling langs de 
kramen. loop leo burdock’s bij Christ Church 
Cathedral niet mis voor de traditionele, in 
papier gewikkelde ‘fish & chips’ om mee te 
nemen, of ga voor een lichte lunch naar één 
van de populaire cafés van de stad, zoals het 
bekende bewley’s in Grafton street.

07 
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Belfast is, met zijn gastvrije bewoners en 
indrukwekkende bezienswaardigheden, 
een stad met een onmiskenbare allure – 
een dynamische stad, met een boeiend 
maritiem verleden en een levendig heden.  

Om de unieke atmosfeer van Belfast 
te proeven, kun je het beste de vier 
stadsdelen te voet verkennen, met een 
wandeling door het knusse centrum om 
de mix van poppodia, traditionele pubs, 
restaurants en kunstgalerijen in je op te 
nemen. Het Cathedral Quarter, dat zich 
rondom St Anne’s Cathedral bevindt, met 
een aantal van de oudste straten van 
de stad, heeft een artistieke uitstraling. 
Er bevinden zich mooie oude pubs zoals 
de karakteristieke Duke of york, talrijke 
restaurants en het MAC (Metropolitan 
Arts Centre). 

Tijdens een wandeling langs de rivier 
de Lagan, maakt je kennis met het 
industriële verleden van Belfast, toen 
het één van de toonaangevende plaatsen 
ter wereld was voor de scheepsbouw. Dit 
is de stad met de scheepswerven waar 
de Titanic en haar zusterschepen de 
Olympic en de Britannic gebouwd zijn. In 
de wijk Titanic in de haven van Belfast 

staat nu Titanic Belfast, een ultramoderne 
tentoonstelling over het tragische lot 
van het “droomschip”. Je kunt hier ook de 
SS Nomadic bezoeken, die ooit als ferry 
eerste- en tweedeklas passagiers naar 
de Titanic vervoerde; dit is tevens het 
laatste overgebleven schip van de White 
Star Line in de wereld. Aan Alexandra 
Dock, op korte loopafstand van Titanic 
Belfast, vind je HMS Caroline, een lichte 
slagkruiser uit de eerste wereldoorlog. 

In de wijk Queen’s, de zetel van Queen’s 
University, vind je bonte cafés zoals 
Muriel’s, maar ook het Ulster Museum. En 
in de Gaeltacht Quarter kun je tijdens een 
open bus tour of een Black Taxi Tour meer 
leren over Belfast, inclusief de beroemde 
muurschilderingen en de Peace Walls.
De Noord-Ierse hoofdstad heeft genoeg te 
zien en te bezoeken om er gerust een paar 
dagen te verblijven.

 Belfast

Busstation

Treinstation

Autoveerboot 

Luchthaven

Fietspad

Voetgangerszone
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02 
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St Peter’s  
Cathedral,

Clonard  
Monastery,

& An Culturlann

George Best 
Luchthaven Belfast City

Stormont
Ulster Folk & 

Transport Museum

Belfast Port & Ferries,
Internationale luchthaven Belfast,

Port of Larne,
Derry~Londonderry & het Noorden

Titanic’s Dock  
& Pump House

Kasteel van Belfast 
& dierentuin van 

Belfast

Naar Dublin, het  
zuiden & westen

01 Titanic Belfast 
02 Stadhuis van Belfast 
03 Queen’s University
04 Crumlin Road Gaol 
05 Kasteel van Carrickfergus 
06 The MAC
07 The Crown Liquor Saloon

Legenda

 Belfast tips
De prachtige bibliotheek van linen 
Hall, half verborgen op Donegall 
square, is de oudste van Belfast en  
is opgericht in 1788. In de bibliotheek 
is van maandag tot zaterdag om 
11:30 uur een algemene rondleiding.

loop naar binnen bij Belfast Castle 
estate en het bezoekerscentrum 
voor de lunch of de middagthee en 
ga de tuinen en de wandelpaden 
verkennen, die schitterende 
uitzichten bieden over de stad en 
Belfast lough. 

De schrijver van de Kronieken 
van Narnia, Cs lewis, is in oost-
Belfast geboren, breng een bezoek 
aan het Cs lewis square om de 
beeldhouwwerken te zien van de 
leeuw, de heks en de kledingkast, of 
volg je eigen route naar de plaatsen 
van het begin van het leven van deze 
schrijver. 

Maak vanuit Belfast een dagtocht  
om de voornaamste locaties van 
Game of thrones® te bezoeken, zoals 
de Dark Hedges en Castle Ward, het 
thuis van Winterfell. of maak een 
tocht over de verbluffende Causeway 
kustroute met de Giant’s Causeway  
en dan verder naar Ballintoy Harbour, 
ook bekend als de ‘Iron Islands’.

Vijf fantastische plaatsen  
om te bezoeken
Crumlin Road Gaol 
Crumlin Road Gaol, een werkgevangenis 
van 1845 tot 1996, is nu een boeiende 
bezoekersattractie in een bijzonder dramatische 
19e eeuwse ruimte. Voor wie durft, is er na 
zonsondergang een paranormale rondleiding.  
 
Stadhuis van Belfast 
Het architectuur pronkstuk van Belfast is de 
City Hall, het stadhuis, omgeven door prachtige 
tuinen en indrukwekkende beelden met gratis 
rondleidingen voor het publiek.

Ulster Museum 
Het Ulster Museum is gelegen in de bijzonder 
aangename Botanic Gardens, de botanische 
tuinen. De tentoonstellingen gaan terug in de 
geschiedenis en de prehistorie van Ierland en 
brengen de ambachten en het vakmanschap 
van Belfast in kaart. 

Carrickfergus Castle 
Ongeveer 30 minuten ten noorden van de stad, 
aan de oevers van Belfast Lough, vind je het 
kasteel van Carrickfergus. Dit kasteel, dat in 
de 12e eeuw door de Normandiërs gebouwd 
is, is één van de best bewaarde middeleeuwse 
kastelen op het eiland Ierland.

Het MAC  
Het bekroonde culturele centrum van Belfast, 
in het hartje van de Cathedral Quarter, is 
gevestigd in een prachtig modern gebouw 
met drie kunstgalerijen en biedt onderdak aan 
een verscheidenheid aan tentoonstellingen, 
theatervoorstellingen, muziek en cabaret.

 Eten en drinken 
De restaurants in Belfast zijn meerdere malen 
internationaal in de prijzen gevallen. De 
creativiteit in de keukens van zowel ox als eipic 
is de afgelopen jaren bekroond met Michelin-
sterren. een populaire gelegenheid vanwege de 
‘fish & chips’ is Fish city. vergeet niet een bezoek 
te brengen aan de st George’s market (vrijdag-
zaterdag): een overdekte markthal, waar je alle 
soorten hapjes en drankjes, van cake tot curry, bij 
de meest uiteenlopende kraampjes kunt vinden. 
Je kunt ook een culinaire rondleiding met een 
gids maken, waarbij je kennis maakt met unieke 
en lokale dranken en gerechten en meer te weten 
komt over ambachtelijke producenten. er zijn 
pubs voor alle smaken in Belfast, maar het zijn 
de oude pubs die de meeste sfeer hebben. Zoek 
tussen ann street en High street, in de kleine, 
met keien bestraatte steegjes de Belfast entries, 
de oude pubs op, zoals de White’s tavern en 
de morning star bar. of neem een kijkje in de 
prachtige 19e eeuwse crown liquor saloon in 
Great victoria street.

07 
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Eten en drinken 
De traditionele pub peadar o’donnell’s 
is een goed begin. Je kunt hier terecht 
voor livemuziek en een pint porterbier. De 
Walled city brewery is net even anders 
dan de rest: een succesvolle combinatie 
van een restaurant en een brouwerij, die 
ambachtelijke bieren en gins schenkt. 
om de beroemde plaatselijke gerechten 
van Derry~londonderry te proeven, kun 
je het beste naar de gastronomische 
favoriet brown’s gaan. Brown’s is een 
van de beste restaurants van de stad 
en biedt een elegante omgeving en 
kwaliteitsingrediënten. vergeet ook niet 
een bezoek te brengen aan Warehouse  
no 1, een combinatie van winkel, galerie, 
café en bistro. Deze eetgelegenheid biedt 
de perfecte balans tussen cultuur en eten. 

01 De Guildhall 
02 Derry~Londonderry stadsmuren
03 De Peace Bridge
04 Warehouse No 1

Derry~Londonderry is momenteel erg 
populair. Deze stad met zijn eeuwenoude 
muren, heeft een creatief karakter dat 
tot uitdrukking komt in de straatkunst, 
de musea, de winkeltjes en het eten. 

Derry~Londonderry is een jaar lang 
UK Capital of Culture geweest, wat nog 
steeds goed merkbaar is. Tijdens een 
wandeling door de historische straten 
worden de vele lagen van de stad 
zichtbaar, van de strakke, moderne  
lijnen van de Peace Bridge tot de 400  
jaar oude muren.

 Derry~Londonderry is ook de plaats 
waar de Wild Atlantic Way en de 
Causeway kustroute samenkomen. 
Vanaf de beroemde muren van de stad 
kun je de prachtige ligging aan de rivier 
de Foyle bewonderen en de heuvels van 
Donegal in de verte zien liggen. 

Eerste keer hier? Neem een rondleiding 
en leer de vele fascinerende kanten van 
de stad kennen. Bekijk de kleurrijke 
straatkunst en muurschilderingen 
met Bogside Artists of maak een 
ambachtelijke culinaire tocht met  
Made in Derry. En voor de griezelaars 
vindt er ieder jaar het grootse 
DerryHalloween festival plaats. Ontdek 
deze bijzondere stad zelf!

Wat is er te zien?
De prachtige, bakstenen Guildhall ligt op een 
mooie locatie vlak bij de muren. Het gebouw 
heeft schitterende glas-in-loodramen en 
torent hoog uit boven het bruisende Guildhall 
square. op slechts een paar passen vanaf deze 
plek ligt de peace bridge, een icoon van 
Derry~londonderry en een prachtig 
uitzichtpunt, van hieraf kun je de imposante 
rivier de Foyle zien. Mis ook het bekroonde 
tower museum niet, dat de geschiedenis van 
de stad laat zien en een dakterras heeft met 
een geweldig uitzicht. ook biedt het museum, 
dat binnen de historische stadsmuren ligt, een 
tentoonstelling over het gestrande armada-
schip la trinidad valencera.

 Derry~Londonderry

Eten en drinken 
liefhebbers van lekker eten kunnen 
hun hart ophalen in Cork. als je over 
de historische english market langs de 
drukke voedselkramen slentert, kom je 
volop ambachtelijke kaas, gerookte vis en 
romige chocolade tegen. De restaurants 
van de stad stralen energie en innovatie 
uit, met gevierde vegetarische restaurants 
zoals iyers en café paradiso. Het Farmgate 
café in de english Market biedt een leuk 
assortiment traditionele Ierse gerechten 
en je kunt heerlijke salades krijgen bij the 
rocket man in Princes street. In de meeste 
pubs in Cork vind je het ambachtelijk 
gebrouwen bier van de Fransican Well 
brewery. In crane lane kom je voor de 
muziek en in dan lowery’s voor het bier, 
de tosti’s en het traditionele decor. 

05 De rivier Lee 
06 De English Market 
07 Elizabeth Fort
08 Café Paradiso

Cork is beslist charismatisch, met 
vriendelijke mensen die uiterst trots 
op hun stad zijn. En dat mogen ze ook 
zijn, want Cork ligt prachtig aan de 
monding van de rivier Lee en biedt 
een verscheidenheid aan trendy cafés, 
levendige kunstgalerijen, boeiende musea 
en oude pubs. 

Een wandeling door de straten leid je 
van de drukke 19e eeuwse English Market 
naar de elegante Crawford Art Gallery, 
waar Ierse artiesten zoals Jack B. Yeats 
en Dorothy Cross de ruimte delen met 
het 5e eeuwse origineel van de Atheense 
discuswerper Discobolus. Je kunt kiezen 
voor een lunch van oesters bij de Electric 
Fish Bar, met uitzicht over de rivier Lee, of 
‘alfresco’ dineren bij een waterval in de 
binnenplaats van Greenes Restaurant. 

Cork kan het beste te voet worden 
verkend, van de artistieke wijken tot 
het historische Hugenoten-district. De 
bezienswaardigheden hebben hier vaak 
iets aparts, zoals het Butter Museum, een 
kunstcentrum in een omgebouwde kerk 
in Triskel, of St Anne’s in Shandon, waar 
je zelf de kerkklokken kunt luiden. Cork is 
klein, creatief, cultureel en charmant en 
een uitstekende uitvalsbasis om de rest 
van de omgeving te verkennen.

Wat is er te zien?
twee boeiende bezienswaardigheden van 
Cork gaan over het strafrechtelijke systeem 
uit vervlogen tijden; het 17e eeuwse elizabeth 
Fort, dat toentertijd gebruikt werd als 
kazerne, vrouwengevangenis en 
politiebureau, en de cork city Gaol, waar 
gevangenen in de 19e eeuw ondergebracht 
werden. Cobh, op 30 minuten afstand van de 
stad Cork, was de laatste aanleghaven voor de 
titanic. alle informatie over de band van deze 
stad met de titanic vind je bij de titanic 
experience cobh. terug in de stad kun je  
je tegoed doen aan kunst bij de lewis 
Glucksman Gallery, of de sterren bewonderen 
bij het blackrock castle observatory.  

  Cork
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SteDeN Om  
te ONtDeKKeN

Armagh
Welkom in Armagh, de trotse zetel van twee 
kathedralen, beide gewijd aan St. Patrick. Wandel door 
de gracieuze, door bomen geflankeerde Georgian Mall, 
kijk uit naar de 22 bronzen waterspuwers en engelen 
die door de stad verspreid verborgen zijn, of ga sterren 
kijken in het planetarium. Armagh is, met een breed 
assortiment restaurants, waaronder de Moody Boar en 
4 Vicars, een stad om van te genieten.

Galway
De geest van de Ierse westkust is sterk aanwezig in 
deze bruisende kuststad. Er is in de zomermaanden in 
Galway bijna altijd een festival gaande (over kunst, 
film, paardenrennen of oesters). Dit geeft, met de 
compacte straten en de kleurrijke winkeletalages, 
de indruk van voortdurend straatfeest. Het Galway 
City Museum, de bloeiende culinaire scene (Galway 
heeft twee restaurants met Michelin-sterren, Aniar en 
Loam) en de prachtige kustwijk van Salthill maken het 
plaatje compleet.

Kilkenny
Kilkenny ligt in het eeuwenoude oosten van Ierland. 
Overdag kun je de middeleeuwse binnenstad 
ontdekken en ‘s avonds de traditionele pubs bezoeken. 
Loop de Medieval Mile, de middeleeuwse mijl, die je 
terugvoert naar vroegere tijden met Tudor-herbergen, 
oude herenhuizen, verborgen stegen en historische 
hoogstandjes zoals Kilkenny Castle en St Canice’s 
Cathedral. Neem ook eens een tour door de beroemde 
brouwerij, de Smithwick’s Experience Kilkenny.

Limerick
Deze charismatische middeleeuwse stad, die uitkijkt 
over de rivier Shannon, staat bekend vanwege 
de festivals, de kunstgalerijen en de musea. De 
Georgiaanse elegantie van het district Newtown 
Pery, het Hunt Museum, met de collectie waardevolle 
kunstwerken, en het Frank McCourt Museum, gevestigd 
in de oude school van de schrijver, zijn het vermelden 
waard. Ga rugby kijken in het Thomond Park, lokale 
lekkernijen proeven bij de weekendmarkt Milk Market 
en bezoek het 13e eeuwse kasteel King John.

Waterford
De sfeer in Waterford is meer die van een kleine 
dan van een grote stad, maar er is veel te doen in 
deze mini metropolis in het eeuwenoude oosten van 
Ierland. Waterford is gesticht door de Vikingen en de 
geschiedenis van de stad is terug te vinden in de Viking 
Triangle van museums, die het Medieval Museum, 
Bishop’s Palace en Reginald’s Tower omvat. Bekijk het 
prachtige geslepen glas in het House of Waterford 
Crystal, proef het vers gebakken “blaa” (broodje) bij 
het Granary Café of maak een wandeling langs de 
historische kades. 

Het maakt niet uit of je een stedentrip of  
een langere tocht plant, je zult ontdekken dat 
de steden op het eiland Ierland verrassend 
divers zijn.

Galway

Kilkenny

Limerick

Waterford

Armagh
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De Causeway kustroute loopt van Belfast naar Derry~Londonderry 
en vormt een van de grootste avonturen van Ierland en heeft 
zijn naam te danken aan de fascinerende Giant’s Causeway. Dit 
wonderbaarlijke honingraatlandschap omvat 40.000 zeshoekige 
basaltblokken met een geschiedenis die 60 miljoen jaar teruggaat, 
naar tijden van intense vulkanische activiteit. De brekende 
Atlantische golven, de omliggende heuvels en de vele legendes 
van strijdende giganten, maken je bezoek aan dit UNESCO 
werelderfgoed tot een buitengewone ervaring. Spring van de  
ene steen op de andere, ontdek de verschillende wandelpaden 
rondom de Causeway en ontdek de wetenschap en verhalen van 
de Giant’s Causeway in het bekroonde bezoekerscentrum.  
Neem de tijd en zie het licht buiten veranderen van intens groen 
en grijs naar zacht, warm oranje. Een prachtig schouwspel,  
dat bijzondere foto’s oplevert. Voor de beste foto’s met het  
mooiste licht kun je het beste vroeg in de ochtend of laat in de 
middag gaan.

Verplaats jezelf: een gezellige pub met 
vriendelijke inwoners en de meeslepende 
klanken van traditionele Ierse muziek. De 
Ierse muzieksessies zijn legendarisch en 
daar is een goede reden voor: er wordt met 
de voeten gestampt, in de handen geklapt 
en de sfeer is euforisch. Overal op het eiland 
verspreid vind je honderden traditionele 
muziekpubs, waar plaatselijke musici en 
gastartiesten optreden. Loop naar binnen, 
ga lekker zitten en neem de klanken in je 
op. En als je een instrument kunt spelen, 
pak dan een kruk en doe mee – dat is één 
van de dingen die een muzieksessie op het 
eiland Ierland zo aangenaam maken. Stap 
naar binnen bij pubs zoals The Cobblestone 
in Dublin, Buckley’s in Killarney, county 
Kerry, en Kelly’s Cellars in Belfast en ervaar 
de bodhráns (lijsttrommel), de violen en de 
tinwhistles (blikken fluiten). 

Het kraken van de houten latten in de straffe wind, de 
kolkende golven eronder en het stuifwater van de zoute zee op 
je gezicht. De oversteek van de touwbrug van Carrick-a-Rede is 
een indrukwekkende ervaring. Al meer dan 250 jaar ligt er een 
touwbrug tussen Carrick Island en het vaste land van county 
Antrim en ondanks de indrukwekkende schoonheid werd deze 
oorspronkelijk gebouwd om een heel praktische reden: het eiland 
werd door de plaatselijke vissers beschouwd als de beste plek  
om zalm te vangen. Gelukkig is de brug tegenwoordig wat 
steviger, maar het is volgens hen die de oversteek hebben 
gemaakt nog steeds een spannende ervaring! De touwbrug van 
Carrick-a-Rede is een seizoensattractie, die beheerd wordt door 
The National Trust.  

De maanlandschapachtige, kalkstenen 
hoogvlakte van de Burren in county Clare 
is één van de meest indrukwekkende 
natuurwonderen van Ierland. Het grijze 
rotslandschap, met groeven en spleten, 
helt af naar de Atlantische Oceaan en 
biedt een dramatisch verwaaide aanblik. 
Het lijkt voor de natuur misschien een 
vijandige omgeving om te bloeien, maar 
in mei is dit sterke kalksteen bezaaid 
met uitzonderlijke kleuren wanneer 
arctische, alpiene, mediterrane en lokale 
planten en bloemen door de rots breken. 
Wandel samen met deskundigen om 
ten volle te genieten van de Burren en 
omgeving, bijvoorbeeld tijdens de Heart 
of Burren Walks. Bezoek het Burren Nature 
Sanctuary op een biologische boerderij 
van 50 hectare. En geniet van Burren in 
Bloom Festival (mei) met tuinbezoeken, 
demonstraties en culturele evenementen.   

 Burren in bloei
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01 De Giant’s Causeway county Antrim 
02 Johnnie Fox’s Pub Glencullen, county Dublin 
03 De Burren county Clare 
04 Carrick-a-Rede touwbrug county Antrim 

 UNIeK IN  
 IerlAND
Wat maakt het eiland Ierland zo bijzonder? van 
legendarische muzieksessies tot wonderbaarlijke 
landschappen.

Traditionele muzieksessie

Ga de schommelende touwbrug overIn de voetstappen van de giganten
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Naar een eiland fietsen klinkt lastig, 
maar niet in Ierland! Stap op de fiets op 
de Great Western Greenway in county 
Mayo en rijd naar een van de mooiste 
plekken aan de westkust van Ierland: het 
eiland Achill. De Greenway is 42 km lang 
en begint in de levendige stad Westport, 
die beroemd is vanwege de traditionele 
pubs en de 18e-eeuwse elegantie. Het 
is één van de langste landwegen voor 
wandelaars en fietsers in Ierland en loopt 
door dramatische berglandschappen, 
langs Clew Bay en door de mooie dorpjes 
Newport en Mulranny. Het eindpunt 
is Achill, met mooie turfmossen, 
dramatische bergen en de sublieme Keem 
Bay, met een prachtig zandstrand in 
boogvorm. Mis op het eiland het beroemde 
Dooagh-strand niet! Het is weer terug na 
30 jaar afwezigheid en heeft wereldwijd 
een sensatie veroorzaakt.

The Gobbins is een wandelpad over de kliffen aan de kust van 
county Antrim. Deze avontuurlijke begeleide wandeltocht is uniek 
in Europa. Hier, aan de Causeway kustroute, op slechts 32 km van 
Belfast, ligt een spectaculair slingerpad langs de kust, dat door 
uitgehakte rotstunnels en over dramatische hangbruggen over zee 
leidt. Het pad werd in 1902 ontworpen door spoorwegingenieur 
Berkeley Deane Wise als een gewaagde nieuwe attractie voor 
bezoekers, maar werd gesloten in 1954. Maar na een uitgebreide, 
avontuurlijke renovatie is dit buitengewone wandelpad nu 
weer open. Bezoekers kunnen weer inheemse zeevogels spotten, 
luisteren naar verhalen over smokkelaarsgrotten en genieten van het 
indrukwekkende uitzicht op zee.  

Denk aan het Noorderlicht, en je zou 
je kunnen voorstellen dat je je kompas 
moet instellen op Scandinavië, IJsland 
of Groenland. Maar ook in Ierland danst 
Aurora Borealis met hemelse golven in 
roze, groen en blauw in de lucht boven 
het schiereiland Inishowen in county 
Donegal. Dit afgelegen en ongerepte 
landschap vormt het noordelijkste 
punt van Ierland (volgende halte: de 
poolcirkel) en staat bekend om de heldere 
lucht en het gebrek aan lichtvervuiling, 
waardoor het een perfecte plek is om het 
Noorderlicht te ontdekken. En terwijl 
deze glorieuze, natuurlijke lichtshow 
voorspelbaar is in zijn onvoorspelbaarheid, 
zijn enkele dingen op het schiereiland 
Inishowen zeker: prachtige landschappen, 
ongelooflijke Atlantische vergezichten en 
warme en vriendelijke dorpen.   

Bekijk het Noorderlicht  
in Ierse stijl

 07
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05 09

05 Powerscourt Estate county Wicklow 
06 Great Western Greenway county Mayo
07 Black Taxi Tour Belfast 
08 Tranarossan Bay county Donegal
09 The Gobbins county Antrim
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Op het eiland Ierland doen we alles 
graag net een beetje anders. En 
stadsrondleidingen vormen op deze 
regel geen uitzondering. Er zijn zo 
veel interessante manieren om onze 
steden te bezoeken. Van rondleidingen 
op een Segway tot begeleide bier- of 
whiskeytours. Maar als je een unieke 
manier wilt om Belfast te ontdekken, 
mis de Black Taxi Tour dan niet. 
Vriendelijke en informatieve lokale 
chauffeurs die de binnenstad kennen, 
brengen je naar de meest interessante 
bezienswaardigheden van Belfast. 
Dit is een geweldige manier om de 
stad te zien en meer te leren over de 
geschiedenis, cultuur en gewoontes 
van Belfast. Je kunt met een zwarte 
taxi zelfs helemaal naar de Giant's 
Causeway reizen, of naar een paar 
van de beste plekken van de Game of 
Thrones®, waaronder de Dark Hedges. 

Belfast in een taxi

De Powerscourt Estate is het juweel 
in de kroon van county Wicklow, met 
wat wereldwijd wordt beschouwd als 
een van de vorstelijkste tuinen. Toen 
het landhuis in 1741 af was, werd 
het geroemd om een “waardigheid 
zo groots als die van een Italiaanse 
renaissancevilla.” Maar het zijn vooral 
de tuinen die deze plek zo speciaal 
maken. Weelderig, speels en betoverend: 
je kunt hier urenlang dwalen. Van de 
Japanse tuinen tot de beboste dalen en 
terug via de dierenbegraafplaats dat in 
een afgelegen hoekje van de tuin op het 
landgoed ligt. En als je honger krijgt, 
verwen jezelf dan met taart, salade en 
soep, geserveerd in het restaurant en 
café Avoca met uitzicht over de tuinen 
en de Sugar Loaf Mountain.

Verken één van ’s werelds  
mooiste tuinen

Maak een “wandeling op het water”

 Fiets naar een eiland
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  Het eeUWeNOUDe   
 OOSteN vAN   
  IerlAND
Op het eerste gezicht is het oosten van Ierland een geheel van 
weelderige groene velden, drukke kleine steden en kalme rivieren. 
Maar dit is een landschap vol geheimen, gevechten en verlovingen, 
van rijkdom en soms valsheid. Welkom in het eeuwenoude oosten 
van Ierland.

 04 Cobh
county Cork
Via een promenade in het kustdorp Cobh 
kom je bij een standbeeld van Annie 
Moore. Zij was de eerste immigrant 
die door Ellis Island in New York werd 
geregistreerd. Moore was slechts één van 
de honderdduizenden mensen die Cobh 
verlieten voor een nieuw en onzeker leven 
elders. Van boeren die vluchtten voor een 
hongersnood tot veroordeelden die naar 
Australië trokken. De stad is ook beroemd 
geworden als de laatste instapplaats  
voor de Titanic. Ontdek alles over Cobh’s 
relatie met de zee, de geschiedenis van 
emigratie en de verhalen over de Titanic 
in het Cobh Heritage Centre en de Titanic 
Experience Cobh.

Wat kun je in de buurt doen? 
Op 30 minuten met de auto of bus van 
Cobh bevindt zich de stad Cork, met leuke 
bezienswaardigheden, waaronder de foodmarkt 
genaamd The English Market, de fascinerende 
Cork City Gaol en het Butter Museum. 

Uitstapjes 
Ga naar Midleton voor een diner bij Sage 
Restaurant, neem een rondleiding in het 
Jameson Experience whiskeymuseum, en bezoek 
op zaterdag de Midleton Farmers’ Market.  

Probeer iets nieuws 
Stap op de boot van Cobh naar Spike Island. Hier 
kun je verhalen horen over een gevangenis die de 
“Hel van Ierland” werd genoemd.
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 02 The Rock of Cashel  
county Tipperary
Er gaat niets boven het spektakel van 
de iconische Rock of Cashel. De legende 
vertelt dat de torenhoge rots hier door de 
duivel is neergezet. Maar vandaag de dag 
bevat het een van de indrukwekkendste 
collecties middeleeuwse gebouwen van 
Europa. In de woeste en mysterieuze 
resten van de Gotische kathedraal, ronde 
toren en het 15e-eeuwse kasteel kun je de 
eeuwenoude, historische sfeer ervaren. 
Luister goed; misschien hoor je verhalen 
over inslaande bliksem, afslachtingen en 
de bekering in de 5e eeuw van de koning 
van Munster naar het christendom door 
St. Patrick (toen hij de koning per ongeluk 
met zijn staf in zijn voet prikte). 

03 Kasteel van Kilkenny
De stad Kilkenny
Het beroemde Normandische kasteel 
uit de 12e eeuw van de stad huisvestte 
bijna 5 eeuwen de Butlers of Ormonde. 
Dit was voordat de 6e markies van 
Ormonde het in 1967 voor slechts 
£50 aan de stad aanbood. Neem een 
rondleiding door de Picture Gallery en de 
kleurrijke bibliotheek. Heb je niet genoeg 
tijd voor een complete rondleiding? 
Geen probleem: in de Medieval Room 
in de Zuidelijke Toren wordt 500 jaar 
geschiedenis samengevat in een film 
van 12 minuten. Wandel daarna door de 
prachtige terrastuinen en het park, en 
geniet van een ontspannen wandeling in 
het bosrijke gebied naast de rivier Nore.

Wat kun je in de buurt doen? 
De Medieval Mile is een geweldige manier om 
veel van de interessante bezienswaardigheden 
van de stad te ontdekken. 

Uitstapjes 
Ga lunchen in de gezellige Mocha Vintage Tea 
Rooms, neem een rondleiding in Smithwick’s 
Experience Kilkenny om meer te weten te komen 
over het beroemde bier, en ga buiten de stad 
naar de Nicholas Mosse Pottery-molen bij de 
rivier Nore. 

Probeer iets nieuws 
Doe mee aan de The Kilkenny Way - Ultimate 
Hurling Experience en leer alles over de oudste 
en snelste veldsport ter wereld.

Wat kun je in de buurt doen? 
Bezoek Holy Cross Abbey, een Cisterciënzer 
klooster dat in 1168 door de koning van 
Munster is opgericht. De abdij kreeg rond 1233 
een stuk van het kruis van koningin Isabella van 
Angoulême. 

Uitstapjes 
Bezoek de middeleeuwse stad Fethard, ga voor 
lunch naar Café Hans in Cashel, en maak een 
wandeling in het groene Glen of Aherlow, een 
prachtig, stil plekje op het eiland. 

Probeer iets nieuws 
Bekijk van te voren wat er te doen is in het Brú 
Ború-centrum, het beroemde centrum van 
Cashel voor traditionele Ierse muziek en dans.

 01 Brú na Bóinne  
county Meath
In Brú na Bóinne zijn menselijke 
activiteiten gevonden die ouder dan 6.000 
jaar zijn. Hier vind je een passagegraf dat 
ouder is dan de piramides van Giza. De 
buitenste steenrand met spiraalvormige 
graveringen van Newgrange en wit 
Wicklow-kwartsiet, bedekt met gras, 
vormen een indrukwekkende aanblik. 
Maar als je in het donkere hart van deze 
UNESCO Werelderfgoed plaats stapt, kun je 
ontdekken wat het zo uniek maakt. Elk jaar 
tijdens de winterwende reist een straal 
zonlicht omhoog door de met steen beklede 
passage, waardoor de binnenkamer wordt 
verlicht. Dit vormt letterlijk een oud 
architectonisch meesterwerk.

Wat kun je in de buurt doen? 
De Boyne Valley zit boordevol historische 
bezienswaardigheden, zoals de passagegraven 
van Knowth & Dowth, de Hills of Slane en Tara, 
de christelijke nederzetting uit de 6e eeuw van 
Monasterboice. 

Uitstapjes 
Geniet van een lunch in het elegante 
Tankardstown House, bezoek St Peter’s Church 
in Drogheda, en maak een wandeling door het 
adembenemende Loughcrew Gardens. 

Probeer iets nieuws 
Bekijk prachtige roofvogels van dichtbij  
tijdens een les in valkenjacht bij Newgrange 
Falconry.  

 03 01

 02 

  Ierland’s eeuwenoude Oosten
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 09 Russborough House
county Wicklow
Verborgen in het weelderige platteland 
van county Wicklow bevindt zich een 
zeer glamoureus herenhuis. Stap door de 
indrukwekkende façade van Russborough 
House (volgens zeggen het langste van 
Ierland) in een wereld van boeiende 
verhalen, overvloedige interieurs en 
prachtige kunst. Het huis werd in het 
midden van de 20e eeuw gekocht door Sir 
Alfred Beit. Zodra hij zijn intrek nam, is hij 
met zijn vrouw begonnen om een werkelijk 
fenomenale kunstcollectie op te bouwen. 
Vandaag de dag is het een genoegen deze 
werken te kunnen zien in kamers waarin 
velen zich hebben vermaakt; van Fred 
Astaire tot Mick Jagger.

Wat kun je in de buurt doen? 
Wicklow Mountains National Park, waar je 
een overvloed aan wandelpaden aantreft. 
In de buurt bevindt zich de kloosterplaats 
Glendalough, en de Blessington Lakes bevinden 
zich ook op een steenworp afstand.

Uitstapjes 
Geniet van een feestje in de Ballymore 
Inn, bezoek het Museum of Style Icons in 
Newbridge, en wandel over de Blessington 
Greenway, die Blessington verbindt met 
Russborough House. 

Probeer iets nieuws 
Bekijk een demonstratie van herdershonden op 
het terrein van Russborough House.  

06 Viking Triangle
Waterford
De Vikingen hebben hun sporen zeker 
achtergelaten. Toen ze aan het einde van 
de 8e eeuw een nietsvermoedend eiland 
aantroffen, plunderden ze kloosters en 
roofden ze onbetaalbare schatten. Maar 
ze legden ook de basis van vele Ierse 
dorpen en steden, waaronder Waterford, 
dat in 914 v. Chr. door Noorse rovers 
werd gevestigd. Tegenwoordig viert 
Waterford de Viking-erfenis in de Viking 
Triangle. Doe mee aan de Epic Tour of the 
Viking Triangle van 45 minuten om de 
geschiedenis van 1.100 jaar van de stad 
te onderzoeken voordat je de King of the 
Vikings bezoekt. Dit is een spannende 
ervaring in 3D virtual reality.

08 Ierse National Stud  
county Kildare
De rijke weiden van county Kildare 
bieden de perfecte condities voor 
paardenfokkers en paardenrennen. 
Het is dus geen verrassing dat het de 
locatie van de Ierse National Stud is. 
Hier verblijven de beste hengsten van 
de wereld en het veulenseizoen in het 
voorjaar is een aangename tijd voor een 
bezoek. Misschien zie je een toekomstige 
kampioen! Bezoek na een rondleiding de 
aangrenzende Japanse tuinen. De tuinen 
zijn een fascinerende plek waar de rest 
van de wereld ver weg lijkt. En wanneer de 
bloemen in de lente en de zomer bloeien, 
is het bijzonder mooi. Een perfecte dagtrip 
vanuit Dublin.

07 Clonmacnoise
county Offaly
Een reis op een replica van een Vikingschip 
over de rivier de Shannon naar het oude 
kloostergebied van Clonmacnoise is  
genoeg om je kippenvel te bezorgen.  
Dit is een geweldige manier om op deze  
heilige plaats te komen, die in 544 door  
St. Ciaran werd opgericht. Vandaag de dag 
brengt Clonmacnoise je terug naar een 
tijd van religieuze, literaire en artistieke 
creativiteit. En de plek zit boordevol 
verhalen over toewijding en aanvallen van 
Vikingen. Te midden van de groene velden 
van county Offaly, twee ronde torens, 
hoge kruisen en een kathedraal, evenals 
de grootste collectie vroeg-christelijke 
gravenlabyrinten in Europa.

Wat kun je in de buurt doen? 
Volg de rivier in noordelijke richting naar de  
stad Athlone. Hier kun je de geschiedenis van het 
gebied ontdekken in het bezoekerscentrum van 
Athlone Castle. Bezoek Birr Castle of verken het 
prachtige Lough Boora Discovery Park.

Uitstapjes 
Ontspan met een rustige lunch in The Fatted 
Calf in Glasson en drink een biertje in Sean’s Bar 
in Athlone, waarvan wordt gezegd dat het de 
oudste pub in Ierland is. 

Probeer iets nieuws 
Maak vanuit Athlone een bootreis over de rivier 
de Shannon met de River Run Pleasure Cruiser. 

Wat kun je in de buurt doen? 
Twee van de beste Europese racecircuits, 
Punchestown en Curragh, bevinden zich in de 
buurt, en een dagje racen is een spannende 
ervaring. Of bezoek het Curragh Military 
Museum, waar je de adembenemende militaire 
geschiedenis van het gebied kunt verkennen.

Uitstapjes 
Verwen jezelf en ga winkelen in het 
winkelcentrum Kildare Village. Geniet van een 
lunch bij Lock 13, en bezoek de bloeiende tuinen 
van Burtown House bij Athy.

Probeer iets nieuws 
Maak een reis over het Grand Canal op een 
binnenvaartschip van Sallins.

Wat kun je in de buurt doen? 
Bezoek het bezoekerscentrum van Waterford 
Crystal, en neem een rondleiding langs de 
Waterford Treasures, een drietal musea: 
het Bishop’s Palace, Reginald’s Tower en het 
Medieval Museum.

Uitstapjes 
Probeer een ‘blaa’, het beroemde bloemige 
broodje van de stad, ga even langs in de Henry 
Downes bar, met hun eigen whiskey, of bezoek 
het kustplaatsje Dunmore East.

Probeer iets nieuws 
Reis tussen Waterford en Dungarvan naar de 
Waterford Greenway om een deel of de hele 
route van 46 km te bedwingen.

05 Glendalough
county Wicklow
Wandel langs de spiegelende meren 
van Glendalough, en door de bosrijke 
valleien en stille ruïnes. Het is niet 
lastig om te begrijpen waarom St. Kevin 
zich hier in de 6e eeuw zo thuis voelde. 
De heilige woonde als kluizenaar in 
eenzaamheid en bad hier in dit pastorale 
wonderland, voordat hij een levendige 
kloosternederzetting vestigde. De Round 
Tower, en priestershuizen maakten 
van de ‘vallei van de twee meren’ een 
levendig centrum, en een natuurlijk doel 
voor de genadeloze strooptochten van 
de Vikingen. Verken het spookachtige 
kloosterdorp voordat je gaat wandelen in 
het omliggende landschap. 

Wat kun je in de buurt doen? 
The Lighthouse Seafood Restaurant in de stad 
Wicklow kijkt uit op de rivier de Vartry en is  
een goede plek om een tussenstop te maken. 
Bestel lunch bij Hunter’s in Rathnew, een van  
de oudste koetshuizen van Ierland. In de tuinen 
van Mount Usher, die zich vlakbij bevinden,  
kun je ’s middags heerlijk wandelen.

Uitstapjes 
Bezoek het verbazingwekkende huis en de 
tuinen van Powerscourt Estate, en de prachtige 
Powerscourt-waterval.

Probeer iets nieuws 
Reis met Wicklow Adventures met behulp van 
een kajak over de pittoreske Avonmore-rivier.  
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In Noord-Ierland vind je een culinaire tour 
die je van stad naar zee voert. Het is een 
geweldige manier om de landschappen 
te zien, de mensen te ontmoeten en de 
ongelooflijke smaken te ervaren.

Belfast is dé perfecte plaats om 
te beginnen, met een ruime keuze 
aan cafés, barretjes, restaurants, 
delicatessenwinkels en de historische 
overdekte markt, St. George Market. 
Je kunt er verfijnd dineren bij Ox (met 
Michelinster) tot in Belfast-stijl brunchen 
bij Established Coffee of het General 
Merchants Café. Wil je meer te weten 
komen over culinair Belfast, ga dan mee 
met Taste & Tour, die rondleidingen 
organiseert met thema’s als ‘Ambachtelijk 
bier en whiskey’ en ‘lokale producenten’. 

En als je Belfast gezien hebt, ga dan 
richting het zuiden, naar County Down 
en het Schoolhouse. Dit luxe gasthuis 
en restaurant, dat op het platteland van 
Comber ligt, heeft een Bib Gourmand van 
Michelin vanwege de creatieve keuken 
van hoge kwaliteit. Het is ook een heel 
goed vertrekpunt om de nabijgelegen 
bezienswaardigheden te bezoeken, zoals 
Strangford Lough, Mount Stewart House 

Magische Game of Thrones® landschappen, heerlijk eten en aardige mensen 
en allemaal makkelijk bereikbaar.

vis. Maak een wandeling door het 
prachtige landschap van de Murlough 
Nature Reserve, over de lagune, en wek 
er je eetlust mee op, voordat je aan een 
festijn van krabbenscharen begint. 

Het gebied van de Mourne Mountains 
staat bekend om zijn uitstekende 
producten, van de ambachtelijke honing 
tot de romige Abernethy-boter, die 
gebruikt worden in toprestaurants overal 
ter wereld. NI Food Tours biedt een aantal 
tochten in county Down, inclusief een 
leuk uitje genaamd Deep-in-the-Mournes. 
Onderweg terug naar Belfast kun je een 
fijnproeverspauze nemen in het stadje 
Lisburn, waar het delicatessencafé 
yellow Door huisgemaakte broden, 
stoofgerechten en gebak serveert.

Op dramatische kliftoppen gelegen 
kastelen, witte zandstranden, charmante 
kleine dorpjes – de Causeway kustroute 
biedt een ongelooflijke hoeveelheid 
schoonheid in slechts 314 km. De 
route, die begint in de stad Belfast 
en eindigt in de ommuurde stad van 
Derry~Londonderry (of andersom, als 
je dat liever hebt) nodigt je uit vaart te 
minderen, de tijd te nemen en volop te 
genieten van alles wat er te zien, te  
horen en te proeven is aan deze 
betoverende kust. 

Hier zie je ongeëvenaarde vergezichten 
vanaf de ruige hoogtes van Torr Head, 
ervaar je de warmte van de plaatselijke 
bewoners in de dorpen van de Glens of 
Antrim, geniet je van de muziek en de 
verhalen en doe je je tegoed aan de verse 
visgerechten in de gezellige pubs na een 
avontuurlijke dag in de buitenlucht. 

Van de Causeway kustroute wordt vaak 
gezegd dat het een van de mooiste routes 
van Europa is, en deze route rijden is dan 
ook een waar genoegen. Niet alleen de 
vergezichten zullen indruk op je maken. 
Een deel van de aantrekkingskracht 
van deze route is het feit dat er zoveel 
bijzondere plekken in een relatief kort 
stuk kust te vinden zijn. Bijvoorbeeld 
Carrickfergus, met het 12e eeuwse 
Normandische kasteel, The Gobbins,  

een gerestaureerd 100 jaar oud klifpad 
door tunnels en over bruggen, Glenarm 
Castle, 400 jaar lang het tehuis van 
de graven van Antrim en Mussenden 
Temple die heen en weer zwaait boven de 
kolkende oceaan.

Neem de veerboot van Ballycastle 
naar Rathlin Island, waar je veel wildlife 
kunt ontdekken, waaronder zeerobben 
en papegaaiduikers. En weer terug op 
het vasteland is de Giant’s Causeway, 
Unesco Werelderfgoed bestaande uit 
40.000 zeshoekige stenen kolommen 
een bezoek meer dan waard. Volgens 
de wetenschap is dit grillige landschap 
60 miljoen jaar geleden gevormd door 
intensieve vulkanische activiteit, maar de 
plaatselijke legende over ruziënde reuzen 
is veel leuker. 

En als je langs de kust verder reist, 
vind je de ruïnes van het kasteel Dunluce 
uit de 14e eeuw, dat trots gelegen is op 
een stevige, rotsachtige kaap. Het ziet 
eruit alsof het ieder moment in zee kan 
vallen, misschien omdat dit bij een 
gedeelte van het kasteel ook gebeurd is. 
Volgens de plaatselijke verhalen stortte 
op een donkere en stormachtige nacht 
in de 17e eeuw een deel van de keuken 
daadwerkelijk in de beukende golven ver 
naar beneden. 

De route eindigt in de ommuurde 

stad Derry~Londonderry. Als je op 
de stadsmuren loopt dan komt de 
schoonheid van Derry~Londonderry 
volledig tot uiting – een blijvende 
herinnering aan een unieke reis. En 
als de Causeway kustroute je met 
de spectaculaire zeegezichten en de 
bijzondere belevenissen heeft overtuigd, 
dan kun je de reis voortzetten op de  
Wild Atlantic Way.

Causeway Kustroute

Culinair genieten 
in Noord-Ierland

 Het  
 NOOrDelIjKe   
 lANDScHAp

01 Mussenden Temple county Londonderry
02 De Giant’s Causeway county Antrim
03 Balloo House county Down 
04 Ox Belfast 
05 St. George’s Market Belfast
06 Mourne Seafood Bar county Down
07 General Merchants Café Belfast
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maaK een WandelIng 
door Het pracHtIge 
landscHap van de 
murlougH nature 
reserve, over de 
lagune, en WeK er je 
eetlust op voordat je 
aan een FestIjn van 
KraBBenscHaren BegInt.

and Gardens en Castle Ward, waar de 
populaire televisieserie Game of Thrones® 
gefilmd is.  

Het historische Balloo House, in 
het kleine dorp Killinchy, is een 
indrukwekkende plek om te gaan 
dineren. Deze 400 jaar oude herberg 
biedt een aangename mix van comfort 
en charme, met twee verschillende 
dinerervaringen onder hetzelfde dak. 
Beneden vind je een klassieke pub, terwijl 
je boven kunt genieten van gerechten 
zoals hertenlever ‘Finnebrogue’ met 
smeuïge aardappelpuree, knapperig 
gebakken uien en spek en jus van rode 
wijn – dat alles in een rustieke sfeer.

De kust van Dundrum Bay is een 
aaneenrijging van lokale pubs en 
familierestaurants, zoals The Buck’s 
Head en The Dundrum Inn, en niet te 
vergeten de gezellige Mourne Seafood 
Bar. Dit prachtig gelegen visrestaurant, 
dat uitkijkt over de zee en de Mourne 
Mountains, serveert plaatselijk gevangen 
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Verborgen parels
County tyrone, gedomineerd door de met 
heide bedekte sperrin mountains, is één  
van die verborgen parels van Ierland. Dit 
landschap, waar je overal de overblijfselen 
aantreft van Keltische staande stenen en dat 
een netwerk heeft van rustige landelijke 
wegen, is ideaal om wandelend of fietsend  
te verkennen. Je kunt hier tevens de reis van  
de Ierse emigranten bij het ulster american 
Folk park in omagh ontdekken. 45 minuten 
rijden van Belfast of Derry~londonderry 
treffen we seamus heaney homeplace aan, 
een hoogtepunt dat niet aan je bezoek aan 
Noord-Ierland mag ontbreken en dat gewijd  
is aan het leven en de literatuur van een van ’s 
werelds grootste Nobelprijswinnaars, de 
dichter seamus Heaney. 

12

Wuivend riet. Kabbelend water. Velden 
als diepgroene dekens. De Fermanagh 
Lakelands vormen een gebied waar  
de rust overheerst. Je beleeft hier stilte 
en ontdekt verborgen schatten. Huur 
een bootje, verblijf op een jacht of peddel 
in een kajak door dit waterdoolhof en 
je stuit op eilandjes, kasteelruïnes, 
eenzame torens en fantastische 
landhuizen. 

De grootse landhuizen en tuinen van 
Fermanagh zijn fraai gelegen en een 
toonbeeld van pracht en praal. Zo is er 
Crom Estate, een enorm landgoed aan 
de oever van het Upper Lough Erne; 
Castle Coole, een van Ierlands mooiste 
neoklassieke landhuizen met vorstelijk 
Regency-interieur; en Florence Court, 
het voormalig thuis van de graven van 
Enniskillen, met wandelingen door het 
inheemse bos.  

Weer terug op het water vaar je door 
vele bochten en krakende sluizen. Je 
komt langs meer interessante plekken 
aan de waterkant, zodat je nu en dan een 
paar uur wilt aanmeren. Eén zo’n plek is 
het Watermill Restaurant, aantrekkelijk 
gelegen aan Kilmore Quay aan de 
rand van het Upper Lough Erne. In dit 
fantastische restaurant met uitzicht over 
het meer, kun je hoogstaande gerechten 
bereid met streekproducten eten. 

Je zult merken dat de Lakelands 
bezaaid zijn met eilandjes – het zijn er 
maar liefst 154, waarvan Devenish een 
van de beroemdste is. In de 6e eeuw, 
voordat de Vikingen het plunderden, 
werd hier een klooster gesticht. Kijk 
ook of je de volgende eilanden ziet: 
Boa Island, met zijn 1.500 jaar oude 
Janus-beeld; White Island, waar oeroude 
stenen figuren staan; en Lusty Beg, een 
resort van 30 hectare met comfortabele 
accommodatie met zelfcatering en B&B. 

Natuurlijk heeft Fermanagh meer te 
bieden dan alleen eilanden. In het Marble 

Arch Caves Global Geopark vind je een van 
de mooiste grotten van Europa. Waarom? 
Gelegen aan de voet van de Cuilcagh 
Berg, herbergt deze ondergrondse wereld 
rivieren, watervallen, kronkelende 
gangen en hoge kamers. Het is een 
geweldige ervaring die je deels met 
een ondergrondse boottocht en deels 
wandelend met een gids ontdekt. 

Als je via het water de stad Enniskillen 
bereikt, is het eerste wat je ziet het 
enorme kasteel, dat oorspronkelijk werd 
gebouwd in de 16e eeuw. Nu huisvest het 
kasteel twee musea plus een centrum 
voor genealogie en stamboomonderzoek. 
Het is een imposante kennismaking met 
deze eilandstad van Fermanagh, waar het 
barst van de pubs, cafés en restaurants. 

Fermanagh is een verrassende regio 
dat rust biedt, of je nu geniet van een 
verblijf in een Bubble Dome bij Finn Lough 
of het vakmanschap van Belleek Pottery 
bewonderd. 

Fermanagh
08 09

10 11

08 Devenish Island county Fermanagh
09 Marble Arch Caves county Fermanagh 
10 Florence Court county Fermanagh
11 Boa Island county Fermanagh 
12 Seamus Heaney HomePlace county Londonderry

Weer terug op Het 
Water vaar je door vele 
BocHten en KraKende 
sluIzen. je Komt langs 
meer Interessante 
pleKKen aan de 
WaterKant, zodat 
je nu en dan een paar 
uur WIlt aanmeren. 
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Bereid je voor op een aantal betoverende 
landschappen tijdens de reis van 2.500 km  
langs de Wild Atlantic Way.
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vanaf mei tot oktober naar en rond het 
eiland. Vanaf de Kerry-kliffen heb je een 
geweldig uitzicht over de eilanden. 
Wat kun je in de buurt doen?
De beroemde ‘Ring of Kerry’ route 
rond het schiereiland Iveragh, of het 
schiereiland Dingle en Slea Head Drive 
ontdekken.  
Waar kun je eten?  
Het team van Star Wars bezocht The 
Moorings in Portmagee tijdens het 
filmen op de Skelligs. QC’s in Cahersiveen 
is de plek om te genieten van verse 
visgerechten. Of stop voor een kop warme 
chocola bij de Skelligs Chocolate Factory 
met uitzicht op zee.

 04 Downpatrick Head
county Mayo
Waar ligt het?
Noordwestkust. 
Waarom is dit een wonder?
Downpatrick Head is een van de wildste, 
meest glorieuze plaatsen van Ierland. Het 
kan op de kaart bescheiden lijken, maar 
degenen die het uitstapje wagen vanuit 
het nabijgelegen Ballycastle, county 
Mayo, worden beloond met verbluffende 
uitzichten op de zeerotsen van Dún 
Briste, de ruige kust en de wilde dieren. 
Dún Briste betekent in het Iers 'gebroken 
vesting' en men gelooft dat dit stuk rots 
in 1393 van het vaste land is afgebroken. 
Er wordt ook gezegd dat St. Patrick op de 
kaap een kerk heeft gesticht. Daar vind je 
een oude heilige bron, een stenen kruis... 
en de woeste Atlantische oceaan. 
Wat is er in de buurt te doen?
Bezoek de oudst bekende, door stenen 
muren omheinde boerenakkers ter 
wereld in de Céide Fields, ga de Staggs 
van Broadhaven bekijken, een groep van 
vijf rotsachtige eilanden bij de kust van > 

beleeft rij of fiets dan over Loop Head, 
een indrukwekkende kaap, waar je 
dolfijnen en walvissen kunt spotten en de 
vuurtoren van Loop Head zult vinden, die 
uit 1854 dateert.
Waar kun je eten?
Probeer Vaughan’s Anchor Inn in het 
oude vissersdorp Liscannor, proef de 
plaatselijke ingrediënten van de Burren 
in de Wild Honey Inn in Lisdoonvarna, of 
stop bij een restaurant, de Riverside Bistro 
in Doolin, met zijn eigen turfvuur. 

 02 De Eilanden
Waar liggen ze? 
Overal langs de Wild Atlantic Way.
Waarom zijn ze een wonder?
Geïsoleerd, uniek, vriendelijk en de 
traditionele cultuur is diep verankerd: 
de eilanden van Ierland bieden 
een overvloed aan buitengewone 
landschappen, prehistorische vestingen, 
Iers sprekende gemeenschappen en 
een authentiek gevoel van vrijheid. Ze 
zijn gemakkelijk te bereiken en met het 
vasteland verbonden door bruggen, 
zoals Achill, county Mayo, en Valentia, 
county Kerry, of onbewoonbaar zoals 
Inishmurray bij county Sligo en de 
Blasket-eilanden, verspreid langs de kust 
van county Kerry. 
Welk eiland kan ik het beste bezoeken?
Er is voor iedere smaak wel een Iers 
eiland. Wil je een beetje opwinding? 
Neem dan de kabelbaan naar Dursey 
Island, West Cork, met een bevolking 

van precies drie mensen. Heldere 
blauwe wateren en afgelegen stranden 
vind je op Inishturk, county Mayo. 
Cultuurliefhebbers kunnen zich wagen 
aan een paar woorden in het Iers op 
Cape Clear, county Cork, of Tory, county 
Donegal, terwijl Inis Mór in county 
Galway perfect is voor gezinnen. 
Waar kun je eten?
Ontdek de culinaire kunsten in het Inis 
Meáin Restaurant & Suites op de Aran-
eilanden, county Galway. Stop even bij 
Calvey’s Restaurant op Achill, county 
Mayo, of doe je tegoed aan plaatselijke 
kost bij Seán Rua’s restaurant en pizzeria 
op Cape Clear, county Cork.

 03 Skellig Michael
county Kerry
Waar ligt het?
Zuidwest Ierland.
Waarom is dit een wonder?
Skellig Michael ligt meer dan 11 km van 
de kust van Kerry's Iveragh Peninsula, 
een scherfachtige rots die tot het UNESCO 
werelderfgoed behoort. Dichtbij de piek 
bevindt zich een kloosterterrein uit de 
6e eeuw, bestaande uit stenen hutten 
in de vorm van bijenkorven, wat een 
fantastisch uitzicht biedt op de Ierse kust. 
De film Star Wars “The Force Awakens” is 
hier gedeeltelijk opgenomen. Het is een 
wilde plek vol geschiedenis, mythes en 
fantastische panorama’s. Maar bereid 
je voor want er zijn geen faciliteiten. 
Boten varen, afhankelijk van het weer, 

01 De Kliffen van Moher
county Clare
Waar liggen ze? 
Westkust van Ierland.
Waarom is dit een wonder?
De iconische kliffen van county Clare 
torenen 214 meter boven de brekende 
Atlantische golven uit en bieden 
ongelooflijke vergezichten over de oceaan. 
Deze kliffen bestaan al 300 miljoen jaar 
en de wandelingen, de broedende vogels 
en het interactieve bezoekerscentrum 
zorgen dat je hier uren kunt doorbrengen. 
Wat is er in de buurt te doen?
De Kliffen van Moher zijn niet ver van het 
Burren National Park, een wonderland 
van formaties van kalksteen en karst. 
Op je rit langs de kust moet je zeker 
stoppen in de muziekstad Doolin (waar 
je ook een veerboot naar de eilanden van 
Aran kunt nemen). Als je de Atlantische 
Oceaan liever op een afgelegen plek 

01 De Kliffen van Moher county Clare 
02 Achill Island county Mayo 
03 Skellig Michael county Kerry 
04 Downpatrick Head county Mayo 
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Benwee Head, Mayo, maak een wandeling 
over het schiereiland Mullaghmore 
Peninsula, Sligo (in de winter kun je naar 
de surfers op de grote golven kijken), of pak 
zelf een golf op het strand Strandhill.
Waar kun je eten?
Neem de vergezichten van Downpatrick 
Head in je op vanuit het Stella Maris 
Country House Hotel, geniet volop van de 
smakelijke huisgemaakte gerechten bij 
Mary’s Cottage Kitchen in Ballycastle,  
of ga door naar Sligo, voor een keur aan 
Ierse gerechten en dranken bij de gezellige 
pub Hardagon.

05 Old Head of Kinsale
county Cork 

Waar ligt dit?
Zuidwestkust.
Waarom is dit een wonder?
Deze dramatisch vooruitstekende rots, 
bij de kust van West Cork, loopt 3 km de 
Atlantische oceaan in en is één van de 
bijzonderste geografische formaties van 
Ierland. Het uiteinde van Old Head is nu 
een privégolfbaan, maar bezoekers kunnen 
nog steeds een verbluffende wandeling 
maken van 6 km rondom het schiereiland, 
of toegeven aan hun avontuurlijke neiging 
en een kajaktocht op zee maken. Het is 
een beroemd feit dat de Duitse U-boten 
in 1915 de Lusitania bij deze kust hebben 
getorpedeerd en dat een 30 meter hoge 
vuurtoren de schepen naar de veiligheid 
van Kinsale Harbour heeft geloodst. 
Wat is er in de buurt te doen?
Verken de culinaire stad Kinsale, waar 
volop leuke ambachtelijke winkels, pubs 
en visrestaurants te vinden zijn, breng een 
bezoek aan het stervormige Charles Fort, 
dat van het einde van de 17e eeuw dateert, 
of reis naar het westen voor een uitstapje in 
de omgeving van Clonakilty met kleurrijke 
winkels, restaurants en het nabijgelegen 
strand Inchydoney. 
Waar kun je eten?
Je kunt prachtige gerechten eten bij Pilgrim’s 
in Rosscarbery, een klein, vriendelijk 
restaurant. Doe Clonakilty aan voor een 
plaatselijk festijn bij pub, restaurant en 
gasthuis An Súgán, of ga door naar Bastion 
voor de ultramoderne 'cuisine' in Kinsale.

06 Killary Harbour
county Galway
Waar ligt het? 
Noordwestkust.
Waarom is dit een wonder?
Killary Harbour is gelegen in de ruige 
wildernis van Connemara en strekt zich  
16 km landinwaarts uit, van de 
Atlantische oceaan tot het uiteinde onder 
de Aasleagh Falls, met een aantal van 
de meest dramatische vergezichten van 
Ierland. Killary ligt op de grens tussen de 
counties Galway en Mayo en biedt allerlei 

activiteiten, zoals kajakken op zee en 
toeristische boottochten. Je vindt hier ook 
een verbazingwekkende weg uit de 19e 
eeuw, de Green Road, die de kustlijn volgt, 
net boven de wateren van de inham in 
een werkelijk adembenemend landschap. 
Wat is er in de buurt te doen?
Rij naar Westport via de  
indrukwekkende Doolough Valley, 
gelegen tussen de bergen van Connemara. 
Breng een bezoek aan de charmante 
dorpen en steden Cleggan, Clifden, 
Letterfrack en Roundstone, en loop vooral 
Kylemore Abbey niet mis. Het meer 
weerspiegelt op adembenemende wijze 
deze Benedictijnse abdij, die gevestigd is 
op een landgoed van circa 400 hectare. 
Waar kun je eten?
Loop naar binnen bij Mitchell’s in  
Clifden voor een festijn van plaatselijk 
gevangen vis, loop binnen bij het 
Blackberry Café in Leenane voor 
huisgemaakte kost, of onderbreek je 
tocht voor overheerlijke pubgerechten bij 
O’Dowd’s in Roundstone.

 
07 Malin Head
county Donegal
Waar ligt dit?
Noordelijke kapen.
Waarom is dit een wonder?
De noordelijkste punt van Ierland is precies 
zo elementair als je zou verwachten. Van 
ongelooflijke rotsformaties tot oude ruïnes 

en enkele van de grootste zandduinen van 
Europa. Op het schiereiland Inishowen 
variëren de natuurwonderen van Malin 
Head van reuzenhaaien tot exotische 
vogels. Je kunt in de lucht boven het 
schiereiland zelfs het Noorderlicht zien. 
Het gebied zit boordevol mythes en 
geschiedenis. Banba’s Crown, een toren op 
een kliftop uit 1805, bevindt zich hier ook, 
evenals het onheilspellende Hell’s Hole, 
waar Atlantische golven dramatisch op  
de kliffen uiteenslaan.
Wat kun je in de buurt doen?
Maak een reis door het Ierse leven van  
de jaren ’40 van de 19e eeuw tot het 
hedendaagse leven in Doagh Famine 
Village. Verder zuidelijker vind je enkele 
van de hoogste zeekliffen in West-
Europa bij Slieve League. Of reis af naar 
Derry~Londonderry en ontdek wat er 
te zien en te horen is op de Causeway 
kustroute, waar je de hele weg naar 
Belfast fantastische ervaringen opdoet. 
Waar kun je eten?
De geniale Seaview Tavern is de 
noordelijkste bar, hotel en restaurant van 
Ierland. Je zult even vriendelijk worden 
verwelkomd in Lily’s Bar and Tea Room  
in Malin Town. Of geniet van een kopje 
thee en een gebakje in Caffe Banba, het 
‘café op wielen’ bij Banba’s Crown (Pasen  
t/m september). 

05 Old Head of Kinsale county Cork 
06 Killary Harbour county Galway 
07 Malin Head county Donegal 
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Kliffen van Moher, dat helemaal van de 
kust naar de kliffen voert. Doolin is ook 
een geweldige plek om het omliggende 
karstlandschap met kalksteenplateaus 
van de Burren te verkennen. Hier zie  
je opvallende bloemen die door de grijze 
rotsen breken. In Doolin vind je tevens 
beroemde pubs zoals Gus O’Connor  
en McGanns’s. Misschien wilt je nooit 
meer weg...

Dingle in county Kerry met de kleurrijke 
winkels en cafés, en vissersboten die 
langs de kade zijn afgemeerd, vormt een 
bloeiende stad en een van de populairste 
bestemmingen voor bezoekers van het 
zuidwesten. Maak een reis over het water 
om de beroemdste inwoner van de stad 
sinds 1983 te ontmoeten: de dolfijn Fungie 
(er zijn veel boottochten beschikbaar). 
En als je terugkomt, kun je genieten van 
visgerechten langs de kade, en ‘s avonds 
van live muziek in geweldige traditionele 
pubs zoals Foxy John’s en Dick Mack’s. En 
vergeet niet Murphy’s te bezoeken. Een 
bekertje wafelijs met zeezout brengt de 
fijnproever naar de zevende hemel.

Er zijn allerlei opties voor dagreizen 
vanuit Dingle: ga naar het zuiden voor 
het opmerkelijke zand en de duinen van 
Inch Beach, een van de mooiste stranden 
van county Kerry. Of ga langs de Slea 
Head Drive, die rond Slea Head kronkelt 

De Wild Atlantic Way
Vanuit een stad of dorp kun je het 
indrukwekkende landschap van de Wild 
Atlantic Way ontdekken, dat van Malin 
Head in county Donegal naar Kinsale 
in county Cork slingert. De plaatsen,  
vaak omringd door een landschap van 
rustige baaien, heuvels of uitgestrekte 
panorama’s, bieden een mix van 
traditionele cultuur, gezellige pubs en 
goede (vis-) restaurants.

Greencastle, waar de beroemde Ierse 
toneelschrijver Brian Friel van 1960 tot 
zijn dood in 2015 woonde, ligt in de kalme 
hoek van Lough Foyle in county Donegal. 
Het dorp, met een levendige haven en mooi 
zandstrand, is vernoemd naar een kasteel 
uit de vroege 14e eeuw. De ruïnes torenen 
uit boven de ingang naar de zeearm. Het 

dorp is een ideaal uitgangspunt om het 
schilderachtige schiereiland Inishowen te 
verkennen en is ook de thuisbasis van de 
zeer populaire Kealy's Seafood Bar gelegen 
aan de haven. Greencastle is van oorsprong 
een vissersdorp en dus een uitstekende plek 
om verse vis te eten, zoals zonnevisfilet 
met ansjovisboter, gefrituurde heek of 
kreeft thermidor. 

De oude stad Westport in county 
Mayo heeft twee hoofdstraten en is 
beroemd door pubs als Matt Molloy’s, 
waar hele avonden met traditionele 
muziek worden georganiseerd. Neem 
overdag een rondleiding in het Westport 
House, gebouwd in 1650, of neem jongere 
bezoekers mee naar het Pirate Adventure 
Park op het terrein. Bezoek ‘s avonds de 

beste restaurants in de stad, zoals An Port 
Mór, midden in het centrum. Westport 
is een goede uitvalsbasis om de eilanden 
van Clew Bay en de nabijgelegen Croagh 
Patrick berg te verkennen. Of begin 
hier aan de Great Western Greenway-
fietsroute, die naar Achill Island leidt.

Roundstone,	in het befaamde gebied 
Connemara in county Galway, is rijkelijk 
voorzien van natuur. Het dorp, gebouwd 
in 1820, wordt omringd door bergen en 
zee, en beschikt over een drukke haven 
waar vissers dagelijks kreeft, krab en 
makreel binnenbrengen. Boten dobberen 
in het water tegen een achtergrond 
van het Twelve Bens-gebergte, terwijl 
ambachtelijke winkels, cafés en 
restaurants een sfeer creëren die ervoor 
zorgt dat je wilt blijven. Net buiten het 
dorp ligt een van de echte hoogtepunten 
van het gebied: het prachtige Dog Bay-
strand. Het Nationale Park Connemara 
ligt op een klein eindje rijden, en hier kun 
je heerlijk wandelen tussen bergen, door 
moeras en heide. 

Doolin, ten zuidwesten van de Burren 
in county Clare, is een van de populairste 
bestemmingen aan de westkust van 
Ierland dankzij de cottages met rieten 
daken en aangename muziekpubs. Vanuit 
het dorp kun je een wandeling maken 
door het wilde gebied over het pad van de 

De Ierse steden en dorpen hebben charme, sommigen hebben uitzicht op 
zee of zijn omgeven door prachtige berglandschappen en fascinerende 
historische attracties. Ongeacht of je nu gaat voor een stedentrip of langer 
blijft om van de natuur te genieten, je kunt rekenen op een warm welkom.

01 Murphy’s Ice Cream Dingle, county Kerry 
02 Matt Molloy’s Westport, county Mayo 
03 Roundstone county Galway
04 Kinsale county Cork
05 Westport House county Mayo 
06 Doolin county Clare
07 Carlingford county Louth 
08 Kealy’s Seafood Bar Greencastle, county Donegal
09 Dingle county Kerry

Het Oude Oosten van Ierland
Carlingford, een voormalig vissersdorp 
in county Louth, dat vooral bekend is 
vanwege de oesters, is een ideale plek 
om het schiereiland Cooley Peninsula te 
bezoeken. In de smalle, middeleeuwse 
straten kom je diverse historische 
bezienswaardigheden tegen, zoals de 
Tholsel, een oude tolpoort en het oude 
munthuis. Ook vind je er allerlei mooie 
plekken om te eten, te drinken en te 
overnachten. De ruïnes van het kasteel 
King John kijken uit over Carlingford 
Lough en de waterkant is nu een populaire 
locatie voor watersporten, waaronder 
kajakken en andere bootsporten. 
Daarnaast kun je cruises of visuitstapjes 
maken op het beschutte ‘lough’ (meer). >

 SteDeN  
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en ongelooflijke bezienswaardigheden 
biedt, zoals de vroeg-christelijke stenen 
kerk in Gallarus Oratory, het uitzicht 
op de Blasket-eilanden en de veel 
gefotografeerde Dunquin Harbour. 
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10 Cushendun county Antrim 
11 Kasteel van Birr county Offaly 
12 Enniskillen county Fermanagh

Bij het binnenkomen van de stad 
Trim in county Meath zult je je ogen 
nauwelijks af kunnen houden van  
Trim Castle. Dit Anglo-Normandische 
kasteel, dat uit 1172 dateert en uitkijkt 
over de rivier Boyne, is met tien torens, 
één van de meest indrukwekkende in 
Ierland.

Na een bezoek aan het kasteel kun 
je de dag verder doorbrengen met 
het ontdekken van de historische 
bezienswaardigheden van de stad, 
waaronder de oude St Peter’s Bridge  
en de ruïnes van het Hospital of St John 
The Baptist, dat dateert uit de 13e eeuw.

Birr Castle in county Offaly, waar de 
graven van Rosse hun zetel hadden, is 
beroemd vanwege de Georgiaanse opzet 
en de architectonische kenmerken. 
Wandel over het terrein van Birr Castle 
Demesne, of ontdek het omliggende bos 
met zeldzame boom-en plantsoorten en 
prachtige wandelpaden die leiden naar  
de vredige tuinen.

Dunmore East in county Waterford, 
gelegen bij de ingang van de haven van 
Waterford, is één van de charmantste 
vissersdorpen in het zuidoosten. De 
naam is afkomstig van een op een 
kaap gelegen vesting uit de IJzertijd In 
het dorp met een drukke haven, vind 
je tevens klippen, zandstranden en 
beschutte baaien die het ontdekken 
waard zijn. Hier kun je het water 
op en genieten van zeilen, kajakken 
windsurfen of suppen. Van hieruit is 
het een korte rit naar de stad Waterford 
en kun je ook de andere kleine, dorpen 
goed bereiken, zoals de vissershaven van 
Passage East. 

Noord-Ierland
De levendige stad Enniskillen ligt op een 
eiland, een juweel in de Fermanagh 
Lakelands. Dit natuurlijke eiland scheidt 
de hogere en de lagere delen van Lough 
Erne van elkaar. De schitterende ligging 
aan het water wordt versterkt door 
het majestueuze kasteel Enniskillen. 
Verken de kasteelmusea, ga naar 
een muziekshow in het theater van 
Ardhowen of maak een boottocht met 
Erne Tours vanaf de Round O Jetty. 
Deze tocht is de perfecte manier om de 
natuurlijke landschappen van county 
Fermanagh te bekijken.  

Op de charmante binnenplaats van de 
oude zuivelmarkt, die nu de Buttermarket, 
de botermarkt, genoemd wordt, kun je de 
galerijen, de ambachtsstudio’s en de cafés 
bezoeken, terwijl de landschappelijke 
schoonheden van Devenish Island, 
Florence Court, de kastelen Crom en Castle 
Coole perfect zijn voor een dagtocht per 
auto of per boot. En terug in de stad kun 
je de dag afsluiten met een diner in het 
familierestaurant Blakes of the Hollow.

Bovenin het schiereiland Ards 
Peninsula vind je Donaghadee in county 
Down dat een spannend maritiem 
verleden kent. De schilderachtige 

haven met zijn beroemde vuurtoren, 
een belangrijke baken voor het 
scheepsvaartverkeer, is lang een veilig 
toevluchtsoord geweest voor schepen  
en boten. Loop de zuidelijke pier op om  
de sfeer van de kust in je op te nemen, of 
geniet van een avondje in Grace Neill’s 
pub, die uit 1611 dateert.

Cushendall, een karakteristiek dorp 
prachtig gelegen tussen de groene Glens 
of Antrim, staat bekend om zijn elegante 
Georgiaanse gebouwen en de fantastische 
traditionele muziekpubs. Dit is een 
uitstekend startpunt voor een bezoek aan 
het Glenariff Forest Park, op circa 8 km 
afstand en een natuurlijk wonderland 
van watervallen, rivieren, bossen en 
rotsachtige kloven. 

En vergeet vooral niet om een bezoek 
te brengen aan het nabijgelegen kustdorp 
Cushendun, 8 km naar het noorden toe. 
Dit dorp, heeft een schilderachtige haven 
en de grotten in de buurt zijn gebruikt 
als filmlocatie in de fantasyserie van 
HBO, Game of Thrones®. Stap binnen in de 
prachtig gelegen Corner House Tearoom 
voor thee en gebak. 

Strangford in county Down, aan 
de monding van Strangford Lough, 
is een klein, goed bewaard gebleven 
havenplaatsje dat pure rust uitstraalt.  
Een ideaal startpunt om de mooie 
natuurlijke omgeving te verkennen. 
Zoals het Castle Espie Wetlands Centre 
en de 5e eeuwse Nendrum Monastic Site. 
Sluit af met een diner in The Cuan of The 
Poacher’s Pocket. 

11
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cusHendun HeeFt een 
scHIlderacHtIge Haven 
en er zIjn grotten In 
de Buurt, dIe geBruIKt 
zIjn als locatIe In de 
FantasyserIe van HBo, 
game oF tHrones.®  
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01 Glenveagh National Park county Donegal
02 Waterford Greenway county Waterford
03 Rathlin Island county Antrim
04 White Park Bay county Antrim 
05 Pollan Beach Inishowen, county Donegal

  Ierland Buiten

  Het lAAtSte  
 WOOrD Over...   
 BUIteN  ActIvIteIteN
Geniet van het heerlijke buitenleven in Ierland en ontdek populaire 
watersporten en wandel- en fietspaden van topniveau.

Drie buitengewone wandeltochten
Causeway Coast Way county Antrim 
Een verbluffende tocht van 53 km langs de 
beroemde kustlijn van Noord-Ierland. De 
route leid je langs de Giant’s Causeway en 
de touwbrug Carrick-a-Rede, over kliffen en 
door rotsbogen.

Dolmen Loop, Glen of Aherlow  
county Tipperary 
Deze tocht van 11 km door de verbluffend 
groene Glen of Aherlow van Tipperary 
voert je langs megalithische graven en 
oude dolmens met uitzichten over de 
weelderige Golden Vale. 

De Beara Way county Cork 
Je hoeft dit 196 km lange circuit niet 
helemaal te lopen, maar als je dat wel doet, 
dan word je verrast door de rust en het 
boeiende landschap van dit schiereiland. 

Ga wandelen
Met kusten, bergen, bossen, nationale parken en gebieden met uitzonderlijk 
natuurschoon heeft Ierland wandelpaden voor werkelijk elk niveau. Bergen, moerassen, 
rivieren, stranden en historische steden zijn allemaal gemakkelijk te bereiken. 
Afhankelijk van het weer, kun je ‘s ochtends bij het ontbijt beslissen welke tocht je wilt 
doen. Er is ook aan gezinnen gedacht, met boswandelingen, zoals in Tollymore Forest Park 
in county Down, en tochten door unieke landschappen, zoals The Burren in county Clare. 
Wil je een langere route lopen? Kies dan voor de meerdaagse wandeling rondom een van 
de schiereilanden langs de Wild Atlantic Way, zoals de Dingle Way (179 km) of de Sheep’s 
Head Way (200 km). Of ontdek het groene hart van het eiland, met wandelingen zoals de 
Leitrim Way (48 km) in county Leitrim, de Sperrins in county Tyrone of de Durrow Leafy 
Loop (23 km) in county Laois. Uniek zijn de wandelfestivals, die een combinatie bieden 
van sportiviteit en gezelligheid. Bekijk het Ballyhoura International Walking Festival in 
county Limerick (in mei), het Mourne International Walking Festival in county Down (in 
juni) en het Wicklow Walking Festival (in oktober). 

Fietsen
Ierland heeft mooie fietsroutes die 
geschikt zijn voor elke snelheid en 
elke intensiteit. De Kingfisher-route 
(480 km) loopt langs meren, rivieren 
en langs de groene velden van 
Fermanagh, Leitrim, Cavan, Donegal en 
Monaghan. Ook kun je de sensationele 
mountainbikeroute van Blessingbourne 
in county Tyrone proberen. Greenways 
zijn landelijke fietsroutes die overal 
op het eiland te vinden zijn, en de 
Waterford Greenway (46 km) is dé route 
voor 2018. De Blueways, een netwerk 
van recreatiepaden gelegen langs 
waterwegen de Shannon, Shannon-Erne 
en het Royal Canal, bieden toegankelijke 
fietsroutes langs het water. 

Iets speciaals
De verbinding met de natuur op het eiland 
Ierland is een bijzondere belevenis. Ga 
eens nachtelijk kajakken op Lough Hyne, 
county Cork, waar bioluminescentielichten 
in het donker het water verlichten. 
Ga naar de walvissen kijken bij West 
Cork om vinvissen, dwergvinvissen en 
bultrugwalvissen te spotten. Of bezoek de 
grootste zeevogelkolonie van Ierland op het 
ruige eiland Rathlin, county Antrim. 

Watersporten
Ierland heeft een kustlijn van meer dan 5.600 
km en bovendien veel meren, rivieren en 
waterwegen. Ga surfen in county Clare en 
county sligo (beroemd vanwege de enorme 
brekende golven), of kajakken door de stille 
wateren van county Fermanagh. Ga snorkelen 
in zeeën vol scheepswrakken en reuzenhaaien, 
of kies voor de spanning en sensatie van 
wakeboarden, waterskiën of windsurfen.
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GPS:
Breedte: 53.135517

Lengte: 6.572386

VOL GESCHIEDENIS EN CULTUUR
Russborough bezit een van de meest indrukwekkende 

privé-kunstcollecties in Ierland met werk van Gainsborough, Singer 
Sargent en van Ostade, te zien tijdens een rondleiding door het huis.

Reserveer een rondleiding door de 18e-eeuwse ommuurde tuin.
Wandeltocht van 2 km met audiogids.

BEZOEK ONS!
Winkel & restaurant

Familieplezier met een doolhof, feeënpad, speeltuin en boompad

P: bus gratis, auto € 2

Locatie: 20 km van 
Dublin langs de N81 en 
4,5 km van Blessington, 

Co. Wicklow, Ierland



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 kun je er echter het hele jaar door 
verwachten. Meer informatie over het weer 
vind je op ierland.nl of ireland.com

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

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

huisdieren
Er zijn geen belemmeringen voor het 
vervoeren van huisdieren van Nederland en 
België naar Ierland hoewel er speciale regels 
gelden voor bepaalde hondenrassen. Voor 
huisdieren die vanaf het continent via het 
Verenigd Koninkrijk naar Ierland worden 
gebracht gelden vanaf 1 januari 2012  

nieuwe regels. Voor meer informatie bel:  
+44 870 241 1710 
gov.uk/take-pet-abroad
IERSE REPUBLIEK
Wie meer wil weten over de regels 
betreffende het meenemen van huisdieren 
naar de Ierse Republiek kan contact opnemen 
met het Department of Agriculture, Fisheries 
and Food
Tel: +353 1 607 2000
agriculture.gov.ie
NOORD-IERLAND
Voor Noord-Ierland is er informatie 
verkrijgbaar bij het
Department of Agriculture and Rural 
Development
Tel: +44 28 9049 5780
dardni.gov.uk
Voor meer praktische reistips voor het 
plannen van je vakantie naar Ierland kun je  
terecht op: 
ierland.nl of ireland.com

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

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

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

Meer praktische informatie en een 
vakantiechecklist voor het plannen van  
jouw reis naar Ierland vind je 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.

vlieGroutes (nederland)
van (luchthaven) naar maatschappij
Amsterdam Belfast (City Airport) KLM

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

Ryanair
Eindhoven Dublin Ryanair

vlieGroutes (belGië/luxemburG)
van (luchthaven) naar maatschappij
Antwerpen Dublin via London City Airport Cityjet
Brussel Dublin Aer Lingus, Ryanair
Charleroi Dublin Ryanair
Luxemburg Dublin Luxair

veerhavens
De belangrijkste veerhavens van Ierland zijn: Belfast, 
Cork, Dublin Port, Larne en Rosslare. Hieronder vind je 
de belangrijkste routes vanuit Nederland en Frankrijk 
via Groot-Britannië naar Ierland of direct vanuit 
Frankrijk naar Ierland.

vanuit Frankrijk (direct naar ierland)
van naar maatschappij
Cherbourg Dublin Irish Ferries
Cherbourg Rosslare Irish Ferries/Stena Line
Roscoff Cork Brittany Ferries
Roscoff Rosslare Irish Ferries 

van nederland en belGië (naar Groot-brittannië)
van naar maatschappij
Amsterdam (IJmuiden) Newcastle DFDS Seaways
Caen Portsmouth Brittany Ferries (Partner Irish Ferries)
Calais Dover P&O Ferries (Partner Irish Ferries)/DFDS 

Seaways
Cherbourg Poole Brittany Ferries (Partner Irish Ferries), 

Condor Ferries

Dieppe Newhaven DFDS Seaways
Duinkerken Dover DFDS Seaways
Hoek van Holland Harwich Stena Line
Le Havre Portsmouth Brittany Ferries (Partner Irish Ferries)
Roscoff Plymouth Brittany Ferries (Partner Irish Ferries)
Rotterdam Hull P&O Ferries (Partner Irish Ferries)
St. Malo Portsmouth Brittany Ferries (Partner Irish Ferries)
Zeebrugge Hull P&O Ferries (Partner Irish Ferries)

 
van Groot-brittannië (naar ierland)
van naar maatschappij
Cairnryan Belfast

Larne
Stena Line
P&O Ferries

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

Dublin 
Stena Line
P&O Ferries

Pembroke Rosslare Irish Ferries

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

autorijden
Bezoekers die willen autorijden in 
Ierland dienen in het bezit te zijn van 
een geldig rijbewijs uit hun eigen land. In 
Ierland rijdt men links en het dragen van 
veiligheidsgordels is verplicht, zowel voor- als 
achterin de auto. Bestuurders zijn verplicht 
hun rijbewijs altijd bij zich te hebben als 
ze achter het stuur zitten. Motorrijders en 
hun passagiers dienen een helm te dragen. 
In Ierland wordt streng toegezien op het 
gebruik van alcohol bij bestuurders. Niet 
drinken als je nog gaat rijden is het beste 
advies. In de Ierse Republiek geven de borden 
met de ter plaatse geldende snelheid nu 
de maximumsnelheid aan in kilometers 
per uur en niet meer in mijlen per uur! 
Op een aantal wegen in de republiek zijn 
bovendien de maximumsnelheden gewijzigd. 
Vooral wanneer je de grens over gaat is het 
verstandig even stil te staan bij de andere 
regels. In de Republiek Ierland is het ‘Barrier 
Free Tolling’ geïntroduceerd. Voor meer 
informatie, ga naar eflow.ie. In  
Noord-Ierland is de maximumsnelheid 50 
km/30 mijl p/u in de bebouwde kom, 100 
km/60 mijl p/u op buitenwegen en 110 
km/70 mijl p/u op snelwegen, tenzij uiteraard 
anders aangegeven. In de Republiek Ierland 
is de maximumsnelheid op motorwegen 120 
km, op doorgaande wegen 100 km en op 
andere wegen buiten de bebouwde kom 80 
km. In Noord-Ierland zijn zowel afstanden als 
maximumsnelheden in mijlen aangegeven 
en de plaatsnamen worden alleen in het 
Engels vermeld. Zoals gezegd: in de Republiek 
Ierland worden nu alleen kilometers gebruikt 
zowel voor bewegwijzering als maximum 
snelheden; de plaatsnamen staan zowel in 
het Engels als in het Iers (Gaelic) vermeld. 
In heel Ierland zijn er benzinestations 
die loodvrije benzine en diesel verkopen. 
Voor meer informatie kun je de speciale 

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

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

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

Het huren van een fiets via de Dublin Bike
Sharing-regeling is ook een goede optie 
om door Dublin te reizen; dublinbikes.ie. 
Cork, Galway, Limerick (bikeshare.ie) en 
Belfast (belfastbikes.co.uk) hebben ook 
fietsregelingen.

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

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

 reizen naar  
 ierland met het  
vlieGtUiG

 reizen naar  
 ierland  
 met de boot
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Portstewart strand county londonderry
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 om rekeninG mee te  
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nederland
Agro Reizen +31 (0) 26 3512087 agroreizen.nl ● ● ● ●

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

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

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

Buro Scanbrit +31 (0) 204 621040 buroscanbrit.nl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Celtic Tours +31 (0) 13 5904985 celtictours.nl ● ● ● ● ● ● ● ●

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

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

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

Diogenes Reizen +31 (0) 88 1030700 diogenesreizen.nl ● ● ● ●

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pelikaan Reizen +31 (0) 88 735 45 55 pelikaanreizen.nl ● ● ● ● ●

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

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

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

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

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

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

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

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

Trailfinders Ruitervakanties +31 (0) 43 3253466 horseholiday.com ● ●

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

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

luxemburG
Voyages Emile Weber +352 (0)35 65 75 1 emile-weber.lu ●
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Wil je cultuur opsnuiven in Dublins historische 
gebouwen of ga je liever op avontuur in de 
buitenlucht ? Met onze suggesties kun je 
‘Dublin ervaren’ als een Dublinner. 

Eerste keer 
Dublin?

dodublin.ie

Met de Do Dublin Card kun je 3 dagen ( 72 uur ) reizen. Voor slechts 
€11 per dag reis je van het vliegveld naar het centrum en terug met de 

Zie je daar!

De Dublinners gids van Dublin

Bekijk de 
stad als 

local!

01331 Trade Advert.indd   2 06/11/2017   13:27



reisorganisaties teLefoon WeBsite Fl
y-

dr
iv

e

Ei
ge

n 
au

to
re

ize
n

Be
d/

Br
ea

kf
as

t

Ho
te

ls/
 g

ue
st

ho
us

es

Va
ka

nt
ie

 w
on

in
ge

n/
co

tt
ag

es

Bu
sr

on
dr

ei
ze

n/
 ve

rb
lij

fs
re

ize
n

M
ot

or
 cr

ui
se

rs

Ca
m

pi
ng

/c
ar

av
an

St
ed

en
 tr

ip
s

Fi
et

se
n

W
an

de
le

n

Go
lf

Ta
al

re
ize

n

BELGIË
Active Golf Travel 00322 511 85 70 activegolf.be ● ●

Anders Reizen                                  0032 13 33 40 40 andersreizen.be ●

Begonia Tours 0032 93 42 84 71 begoniatours.be
Belcotravel & Tours 0032 53 66 49 65 belcotravel.com ● ● ● ● ● ● ●

BT Tours 0032 64 312 760 bttours.be ●

Carolus Reizen 0032 14 81 11 41 carolus.be ●

Cocon Reizen 0032 14 32 04 04 cocon.be ●

De Meibloem 0032 51 40 18 23 demeibloem.be ●

De Zigeuner 0032 11 35 04 04 dezigeuner.com ● ●

Destination Green 0032 54 25 41 53 destinationgreen.be ● ● ● ●

Diederik Reizen 0032 93 44 57 52 wdiederikreizen.be ●

Easy Languages 0032 2 280 15 67 taalreizen.com ●

EF (Education First) 0032 2 505 01 10 ef.be ●

Eigen-Wijze Reizen 0031 53 430 34 35 eigenwijzereizen.be ● ●

ELS - Educational Travel Services 0032 9 245 13 36 els.be ●

Gallia 0032 11 140 270 gallia.be ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Généraltour 0032 42 30 15 15 wgeneraltour.be ●

Golf Direct 0032 3 6502990 golfdirect.be ● ●

Herman & Vandamme 0032 56 41 11 11 hervan.be ●

Ictam reizen 0032 2 548 98 98 ictam.com ●

Imagine Travel 0032 50 40 80 40 www.imaginetravel.be ● ● ●

Joker 0032 15 40 75 58 joker.be ●

Le Boat 0032 22 300 208 leboat.be ●

Omnia Travel 0032 9 269 90 61 womniatravel.be ● ●

Pasar 0032 2 246 5 246 govaka.be ● ●

Reizen Lauwers 0032 70 35 08 18 lauwers.be ● ●

SEF Travel 0032 9 348 31 81 seftravel.be ● ●

Sunjets sunjets.be ● ●

TransEurope transeurope.com ● ●

Trek Aventure 0032 61 24 04 10 trekaventure.com ● ●

TUI tui.be ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Verhoeven Busreizen 0032 33 11 59 59 verhoeven.be ●

Voyages Leonard 0032 43 87 98 80 voyages-leonard.com ●

VTB Reizen  vtb-reizen.be ●

Zuiderhuis 0032 9 23 35 000 zuiderhuis.be ● ● ●

Een compleet en up-to-date overzicht van touroperators kun je vinden op ierland.nl of ireland.com. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. 
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Hoewel deze kaart met uiterste zorg is samengesteld en Toerisme Ierland tracht deze informatie zo nauwkeurig en actueel te houden, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor schade 
op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie. Vanwege de kleinschaligheid van deze kaart, kunnen niet alle vakantiecentra worden 
getoond. De informatie op deze kaart is correct op het moment van het ter perse gaan. © 2018 Ierland Toerisme. 

Deze kaart is gecreëerd door Michael Schmeling, www.maps.aridocean.com Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA
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Toeristische informatie VVV 
(hele jaar geopend)

Toeristische informatie VVV 
(seizoensgebonden)

Strand

Snelweg
Hoofdweg
Secundaire weg
Spoorweg
Veerboot
Vliegveld

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