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Dag 1, Dublin  
Vlucht van Amsterdam naar 
Dublin. Vanuit Dublin 
rijden we met de bus naar 
Noord-Ierland. Onderweg 
stoppen we bij het voormalige 
klooster van Monasterboice om 
de indrukwekkende high 
crosses te bekijken. Daarna 
rijden wij door naar Armagh, 
het oudste christelijke centrum 
van Ierland waar een 
protestantse en katholieke kathedraal tegenover elkaar staan. Wij bezoekeno.a. de 
St. Patrick’s Catholic Cathedral. Sint Patrick was de eerste bisschop van Armagh. 
Ten slotte komen we aan bij ons hotel voor het diner in de overnachting. 

 

Dag 2: Belfast  

Belfast is sinds 1922 de hoofdstad 

van Noord-Ierland. Het is ondanks 

de bewogen geschiedenis een 

mooie stad met prachtige 

Victoriaanse gebouwen en 

hartelijke mensen. We maken een 

rondrit en bewonderen het 

stadhuis, de Linen Hall Library, de 



Queen’s University, St. George’s Market en het operagebouw en wij bezoeken de 

scheepswerf waar de Titanic werd gebouwd. Vervolgens zien we de protestantse wijk 

Shankhill en de roomskatholieke wijk Falls, waar de bekende muurschilderingen 

herinneren aan de moeilijkheden van de voorbije jaren. Wij sluiten de dag af met een 

bezoek aan Belfast Castle Estate. Wij bewonderen hier het prachtige kasteel op 

Cave Hill, met een prachtig uitzicht over de stad. Cave Hill dankt zijn naam aan de 

vijf grotten aan de zijkant van de klif. 

 

 
 
 Dag 3: Belfast-Giant’s Causeway-Derry-Letterkenny 
Vandaag maken we een prachtige tocht langs de kust van Noord-Ierland. We 
arriveren in Ballintoy, waar we een stop maken bij de spectaculaire Carrick-a-Rede 
Rope Bridge. Deze 20-meter lange touwbrug hangt tientallen meters boven de 
rotsen. We vervolgen onze route naar het wereldberoemde Giant’s Causeway; 
tienduizenden, natuurlijk gevormde basaltblokken bieden een onwerkelijke aanblik. 
Daarna bezoeken we de historische Noord-Ierse stad Derry, (vroeger 
Londonderry), de enige volledig ommuurde stad van de Britse eilanden. Vanaf de 
muren kunnen we het oude stadshart prima overzien en de talloze muurschilderingen 
en het Bloody Sunday-monument herinneren nog aan het geweld in deze levendige 
stad. De nacht brengen we door in Stranorlar. 
 
Dag 4: Stranorlar-Inishowen-Glenveagh National Park 

Op Inishowen, een van de grootste 
schiereilanden van Ierland, bezoeken we het 
privémuseum Doagh Famine Cottage. Daar 
wordt veel duidelijk over de veranderingen die 
tussen 1800 en tegenwoordig in Ierland 
hebben plaatsgevonden. De eigenaar heeft 
zijn geboortegrond en ouderlijk huis 
omgetoverd tot een museum. Hij weet allerlei 
wetenswaardigheden te vertellen, ook over de 

hongersnood die Ierland teisterde in de 19e eeuw. Glenveagh National Park vormt 
het hartvan de Derryveagh Mountains. Het is een van de zes nationale parken in 



Ierland en we genieten er vandaag van wildernis, bergen, meren, bossen, flora en 
fauna. Ook bezoeken we Glenveagh Castle met zijn aangrijpende geschiedenis. 
Diner en overnachting in Stranorlar. 
 
Dag 5: Archille Island – Galway 

We reizen naar Achill Island. 
Dit – via een brug 
toegankelijke eiland - biedt 
een indrukwekkend 
landschap met prachtige 
vergezichten over de zee 
ende Minaun Cliffs. Ook 
brengen we een bezoek aan 
de Achill Secretgarden. 
Daarna gaan we op weg 
naar de universiteitsstad 
Galway,waar we de 
komende twee nachten 
zullen verblijven 
 

 Dag 6: Connemara en Kylemore Abbey 
Vandaag staat de mooie en dunbevolkte 
Connemara op het programma met 
afwisselend ruige bergen, boerderijtjes, 
hoogveenvlaktes, uitgestrekte turfvelden, 
meren en stroompjes. In deze streek 
wordt nog veel Gaelic (Keltisch) 
gesproken.  
We bezoeken deze dag ook het 
imposante landhuis Kylemore Abbey, 
sinds 1920 het thuis van benedictijner 
nonnen. De ommuurde tuin is een oase 
van magie, schoonheid en rust.  
  
Dag 7: Cliffs of Moher-The Burren National Park-Bunratty 

We gaan verder naar het volgende 
hoogtepunt: de ruige Cliffs of Moher. 
Deze spectaculaire klippen rijzen 120 
meter omhoog uit de Atlantische 
Oceaan. Daarna rijden we naar het 
natuurgebied Burren, in het Iers 
‘Boireann’, een uniek, ruig 
rotslandschap, dat doorsneden wordt 
door kronkelende stroompjes, een 
wirwar van grotten en onverwachte 
meren. We besluiten de dag in Bunratty 

Folk Park & Castle, een openluchtmuseum waar u een goede indruk krijgt van een 
typisch 19e-eeuws Iers dorp met een indrukwekkend kasteel. U kunt hier 24 
woningen, van groot tot klein bezoeken, postzegels kopen bij het ouderwetse 
postkantoor of een biertje drinken in de historische pub. Overnachting in Killarney. 



 
 Dag 8, Ring of Kerry 
Eén van de hoogtepunten van deze reis 
is de Ring of Kerry. Een onvergetelijke 
tocht met magnifieke vergezichten, 
meren, palmbomen en exotische planten. 
We rijden via Killorglin naar Waterville, 
een stadje dat aan een soort lagune ligt 
aan de oceaan. Vervolgens gaan we via 
Castle Cove naar het sprookjesachtige 
dorpje Sneem, met de kleurrijke huisjes. 
Aansluitend rijden we naar Ladies View. 
Hier hebt u een prachtig uitzicht op de 
vele meren die glisteren tussen de hoge 

bergen. Wij sluiten deze dag af met een bezoek aan het plaatsje Kenmare. We 
bezoeken aldaar een van de mooiste steencirkels aan de rivier de Finnihy. En 
daarnaast St. Fínian's Holy Well, een bron die geneeskrachtig zou werken. 

 
Dag 9: Cóbh-Cashel-Dublin 
Op onze route naar Dublin 
nemen we een kijkje in 
Cóbh, een havenplaatsje 
aan de baai van Cork, waar 
ooit de Titanic aanlegde om 
haar laatste passagiers in te 
schepen. Tevens bevindt 
zich in Cóbh een 
indrukwekkende 
tentoonstelling 
over de geschiedenis van de 
Ierse emigratie. 
 

We rijden vervolgens richting Clonmel, naar de bron van St. Patrick. Voordat wij 
teruggaan naar Dublin gaan we naar de Rock of Cashel, hier is de geschiedenis 
begonnen van Ierland, koning Aengus werd op deze plek gedoopt door St. Patrick. 
Een imposant fort op de top van een heuvel is al van verre te zien. Het is een 
prachtige middeleeuwse nederzetting waar sinds de 4e eeuw de koningen van 
Munster zetelden. In de Cormac’s Chapel komen afbeeldingen die 800 jaar geleden 
zijn geschilderd weer tot leven. 

 
 Dag 10: Dublin 
Op verkenning in Dublin. De tocht voert ons 
langs de Dublin City hall, Christ Church 
Cathedral, het beroemde Trinity College met 
het beroemde Book of Kells, en andere mooie 
gebouwen en pleinen zoals het Merrion 
Square. We gaan tevens naar het Guinness 
Storehouse, een museum gewijd aan Ierlands 

beroemdste exportproduct: Guinness bier! Uiteraard hebben we de gelegenheid om 
na derondleiding te genieten van een heerlijk drankje in de Gravits Bar met een 



prachtiguitzicht over de stad. Vanavond dineren we in een gezellige sfeer met Ierse 
dans en muziek. 
 
Dag 11: Dublin-Amsterdam 
De laatste dag in Ierland is er nog tijd voor wat ontspanning of shoppen, afhankelijk 
van de tijd van de retourvlucht. Transfer naar de luchthaven van Dublin voor de 
vlucht naar Amsterdam. 
Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden 
 

Prijs: € 1.649,-  p.p. bij minimaal 15 deelnemers, een gedeelde 2pk en op basis van 
halfpension, Nederlands sprekende gids, excursies, fooien en reünie. De toeslag voor een 
1pk is € 349,-. We vliegen met Aer Lingus op Dublin. 
U kunt zich opgeven bij: Addy Vente, tel. 0186-610282, email: a.vente2@chello.nl 
of bij  Riet van der Werff, tel. 06 40019872, email: rietvanderwerff16@gmail.com 
Opgave is mogelijk tot 1 februari 2018 
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