
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Ierland
Bestemming vol mystiek en legendes

Ierland, een plek waar zelfs de tijd kan verdwalen… Met haar
ongekende sfeer en bijzondere cultuur heeft het eiland alle
ingrediënten in huis voor een bijzondere rondreis. Spoor oude mythen
en legenden op, verken prachtige landschappen en spreek met de
vriendelijke ‘locals’, die graag de verborgen schatten van hun
thuisland aan u onthullen. Go where Ireland takes you. Laat u
verrassen door de geheimen van de noordwestelijke punt van Europa.
U komt ongetwijfeld thuis met prachtige herinneringen, die u lang bij
zullen blijven.

Dag 1 - Heenreis naar ons overnachtingshotel

We rijden naar Calais voor de overtocht naar Dover. Vervolgens reizen
we door het Engelse landschap naar ons Millennium Madejski hotel
Reading waar we 1 nacht verblijven.

Dag 2 - Overtocht van Fishguard naar Rosslare en
vervolgens naar Waterford

10 dagen vanaf
€ 1.145,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Overtocht Calais - Dover v.v.

Overtocht Fishguard - Rosslare

Overtocht Dublin - Holyhead

Verblijf in diverse hotels op basis van
halfpension

Bezoek aan het vissersplaatsje
Ardmore en een traditionele whiskey
stokerij

Bezoek aan Blarney Castle en de
Blarney Stone en een kort bezoek
aan het stadje Cork
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Met vertrouwen op reis!

Na het ontbijt reizen we, via het J.F. Kennedy standbeeld, naar
Fishguard. We maken de overtocht naar Rosslare en bezoeken
onderweg nog een van de eerste Coffin ships, de schepen die in 19e
eeuw voornamelijk Ieren en Schotten naar “de nieuwe wereld”
brachten. Vervolgens rijden we naar Treacys Waterford Hotel, Spa &
Leisure Hotel in Waterford, waar we één nacht zullen verblijven.

Dag 3 - Ardmore, Cork en dan richting Killarney

We bezoeken we het vissersplaatsje Ardmore en een traditionele
whiskey stokerij. In de middag bezoeken we Blarney Castle en de
Blarney Stone en tevens brengen we een kort bezoek aan het stadje
Cork. Hierna zullen we naar het Holiday Inn Hotel rijden in Killarney.
Hier verblijven de komende drie nachten.

In augustus verblijft u in The Rose Hotel te Tralee

Dag 4 - Schiereiland Beara

We maken een schitterende tocht over het schiereiland Beara, met de
prachtige tuinen van Garinish Island. De boottocht naar het eiland is
al een beleving op zich. Via de Caha Pas rijden we in de namiddag
naar ons hotel.

Dag 5 - Ring of Kerry

We volgen we de beroemde route ‘Ring of Kerry’: een
indrukwekkende route die ons langs Moll’s Gap en Ladies View voert.
We rijden terug via de Macgillycuddy, het hoogste bergengebied van
Ierland.

Dag 6 - Bunratty Folk Park en in de middag naar
Cliffs of Moher

In de ochtend bezoeken we het middeleeuwse Bunratty Folk Park,
met haar indrukwekkende 15e eeuwse kasteel. ’s Middags gaan we
naar de Cliffs of Moher, met een fantastisch uitzicht. Aan het einde
van de middag rijden we naar Treacys West County Leisure Hotel in
Ennis waar we één nacht zullen door brengen.

In augustus verblijft u in The Inn at Dromoland te Ennis

Dag 7 - Burren en dan verder naar Dublin

We rijden door het maanlandschap van de Burren, waar we ook de
indrukwekkende Keltische hoogkruisen zien. Ook brengen we een
bezoek aan het bekende portaalgraf Poulnabrone Dolmen uit 2500
v.c. We rijden verder naar Dublin, waar we de komende twee nachten

Een schitterende tocht over het
schiereiland Beara, met de prachtige
tuinen van Garinish Island

Cliffs of Moher

Keltische hoogkruisen

Ring of Kerry

Stadsrondrit Dublin

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 16
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Met vertrouwen op reis!

verblijven in het Red Cow Moran Hotel.

 

In augustus verblijft u in Citywest hotel te Dublin

Dag 8 - Dublin

Deze dag brengen we door in de leuke stad Dublin. In de ochtend
maken we een stadsrondrit, de middag en avond zijn ter vrije
beschikking.

Dag 9 - Overtocht naar Holyhead en dan naar ons
overnachtingshotel in Zuid - Engeland

We maken de overtocht naar Holyhead, Wales. We dalen door Wales
en het Snowdonia National Park af richting Zuid- Engeland.We
overnachten in het Millennium Madejski Hotel Reading

Dag 10 - Terugreis

Op de laatste dag van onze reis rijden we (afhankelijk van de
vertrektijd van de boot) naar Canterbury voor een kort bezoek.
Vervolgens reizen we naar Dover voor de overtocht naar Calais. Na
aankomst rijden we via België terug naar Limburg.

Hotelinformatie

De betere hotels

Tijdens deze reis overnachten we in hotels van goede (Ierse) kwaliteit,
zoals u van ons gewend bent. Alle hotels zijn voorzien van
comfortabele kamers, een restaurant en een bar. Uw kamer is altijd
comfortabel ingericht en beschikt in alle gevallen over een badkamer
met bad/douche en toilet.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 320,-
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