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Ontdek de bezienswaardigheden van Ierland. In het land van de 
groene heuvels, mythen en legenden ligt een rijkdom aan 

historische schatten en adembenemende landschappen op je te 
wachten. Ga mee op ontdekkingsreis langs eeuwenoude kastelen, 

prachtige tuinen, kleurrijke vissersdorpjes en de hoogste kliffen 

die je ooit gezien hebt. 

 
 

 

 



 

 

 

Dag 1   Dublin 
 

Samenkomst van de deelnemers op de luchthaven van Zaventem om 8 uur ’s morgens 

aan de check-in balie van Aer Lingus. 

 

Vlucht gegevens Brussel  10u15 Vlucht EI 631 

Dublin  11u05 
 

Je ontdekt de charmante stad Dublin, waar één derde van de Ierse bevolking woont.  

De stad is zeer jong en dynamisch en ondergaat een enorme economische groei. 

Bewoners en bezoekers houden van deze stad, die alles heeft wat noodzakelijk is voor 

een hoofdstad: een groot aantal interessante bezienswaardigheden en onvergetelijke 

culture ervaringen.  
 

Je geniet van een panoramische toer doorheen Dublin, waarbij je het stadsgedeelte 

ten noorden van de Liffey rivier ontdekt. Dit gebied bezit prachtige monumenten, zoals 

de GPO of General Post Office langs de hoofdweg van de stad, O’Connell street, of de 

Custom House langs de kade, alsook het grootste park in Europa : Phoenix Park. Aan de 

zuidzijde van de rivier ontdek je wijdse pleinen zoals Merrion Square, waar het huis van 

Oscar Wilde staat (vandaag in het bezit van een Amerikaans College), kleurrijke deuren 

op Grafton Street en de kwaliteitsvolle winkels. Niet ver van St. Stephen’s Green, in 

Kildare Street, ontdek je het huis van Bram Stoker, de auteur van het boek ‘Dracula’. In 

dit gedeelte van de stad kom je veel studenten tegen van Trinity College, waar het 

beroemde Book of Kells is tentoongesteld in de bibliotheek.  

De universiteit ligt tegenover het middeleeuwse district, waar Dublin Castle en de twee 

Anglicaanse Kathedralen gelegen zijn. 

 

Bezoek aan Trinity College en Book of Kells. 

Trinity is gesticht in 1592 door Koningin Elizabeth I op een stuk 

grond geconfisceerd van een Augustijner priorij; het is de 

oudste universiteit van Ierland. Het werd gebouwd om de toen 

heersende Engels-Ierse families hoger onderwijs te 

verschaffen, dus waren er regels om te voorkomen dat 

Katholieken de lessen bijwoonden. Deze regels werden pas 

opgeheven in de jaren ‘70. Trinity liet echter wel vrouwen toe 

in 1902, vroeger dan in de meeste Britse universiteiten.  

De hoofdgebouwen rondom het voornaamste plein werden 

gebouwd tijdens de heerschappij van King George. Binnen die 

muren kun je het Parliament Square en de 18e eeuwse 

gebouwen bewonderen. Trinity College had enkele bekende 

studenten zoals Jonathan Swift en Samuel Beckett, die later 

leraar Frans werd op de universiteit. De inter-confessionele 

kerk is een bezoekje waard, mocht het open zijn tijdens uw bezoek. Het Book of Kells 

dateert van de 9e eeuw en is één van de bekendste middeleeuwse manuscripten ter 

wereld. Het is één van de grootste bezienswaardigheden van Dublin.  
 

 

Dublin Castle werd gebouwd in 

1204 door King John en was 700 

jaar lang het centrum van Britse 

macht in Ierland. Het kasteel werd 

gebouwd op een hoger gelegen 

plek en diende als belangrijkste 

verdediging van Dublin. Enkel de 

Record Tower en een deel van de 

funderingen behoren nog toe aan 

het oorspronkelijke kasteel.  

 

 

Bezoek aan het kasteel  



 

De toer omvat een bezoek aan de hall van St. Patrick, die vandaag gebruikt wordt voor 

officiële gelegenheden en voor de aanstelling van de Ierse president. Bezoekers 

wandelen ook door de verschillende banketruimtes en gastenkamers, waarvan in eentje 

de patriot James Connolly logeerde voordat hij naar de gevangenis van Kilmainham werd 

gebracht voor zijn executie in 1916. De Royal Chapel (kapel) hoort niet bij dit bezoek 

maar is wel een aanrader. De kapel dateert van 1807 en is gebouwd in gotische stijl. De 

buitenkant bestaat uit kalksteen uit Tullamore en is versierd met meer dan 90 hoofden 

van Ierse personages en heiligen. Het interieur is mooi versierd en een bezoekje waard.  

 

Avondmaal, overnachting en ontbijt in het Rochetown Lodge Hotel and Spa. 

 

 

Dag 2   Galway 

 

Na het ontbijt vertrekken we in de richting van Galway en onderweg maken we een stop 

met bezoek aan Athlone Castle dat een roerige geschiedenis heeft gekend. De rivier de 

Shannon waar dit kasteel aan ligt was een belangrijke scheidingslijn in de vaak bloedige 

geschiedenis van Ierland.  

 

 
 

Het kasteel werd gebouwd in de 13de eeuw. Oorspronkelijk was het een houten 

constructie maar doorheen de tijd is het uitgegroeid tot een enorm verdedigingsgebouw. 

In het bezoekerscentrum bevinden zich acht prachtige tentoonstellingsruimten die in 

chronologische en thematische volgorde de geschiedenis van het kasteel en zijn 

bewoners uitbeelden. Willem van Oranje en zijn generaal Rede van Ginkel bleken hierin 

een belangrijke rol te hebben gespeeld.  

Dit alles is zichtbaar gemaakt in een verrassend eigentijdse presentatie. 

 

 

Na de lunch vertrekken we naar de Connemara 

 

De Connemara is een regio van meren en rivieren, moerassen en bergen. Er zijn dorpjes 

waar nog Gaelic wordt gesproken en waar de tijd is stil blijven staan. Het is zonder twijfel 

de meest romantische plek van heel Ierland. Connemara is een groot schiereiland 

begrensd door een rotsachtige kustlijn in de Galway baai in het zuiden; deze streek heeft 

huisjes met typische stenen muren en strodaken. Aan de noordkust is het gebied wat 

ruiger en mysterieuzer, met spectaculaire uitzichten over de oceaan en de mooie fjord 

van Killary Harbour, evenals de steile bergwanden die zicht geven op de verscheidene 

meren en grote moerasgebieden.  

Connemara is een echt paradijs voor natuurliefhebbers.  

 



 

 
 

We maken een panoramische tour doorheen Galway, de regio die wereldwijd bejubeld 

wordt in liedjes en verhaaltjes. Het is een zeer mooi gebied, een medley van contrasten: 

het meest afgelegen en ruigste gebied van Connemara.  

 

Galway City, gelegen in de Galway baai, is een pittoreske en levendige stad met een 

mooie avant-garde cultuur. De stad heeft vele overblijfselen uit haar middeleeuwse 

verleden en is dus de moeite waard om te ontdekken. De laatste jaren veranderde de 

stad enorm, nu zie je er schitterende nieuwe en oude architectuur.  

 

Avondmaal, overnachting en ontbijt in het Lady Gregory Hotel. 

 

Dag 3   Naar de Cliffs of Moher via The Burren 

 

In de voormiddag bezoeken we The Burren.  

De regio van 300 km² bestaande uit karst van kalksteen, ligt aan de noordwestelijke 

hoek van  

Co Clare. Het bestaat uit een voetpad uit kalksteen, dat is geërodeerd in een bepaald 

patroon. 

Er zijn scheuren in het voetpad (grykes) en daarin groeien wilde bloemen. Onderin zijn 

grote grotten en riviertjes die overstromen als het regent. The Burren bevat ook 

verscheidene megalithische tomben en Keltische kruisen, alsook een ruïne van een abdij 

uit de 12e eeuw.  

U ontdekt er de dorpjes, verlaten in de periode van de grote hongersnood en groene 

wandelwegen vrij van alle verkeer. De flora van The Burren is een mix van Arctische, 

Mediterrane en uitzonderlijke bloemen zoals : de gentiaan, orchideeën en de 

ooievaarsbek.  

The Burren is echt een bijzonder deel van Ierland. 

  

 
 

Lunch onderweg waarna bezoek aan de cliffs van Moher 



 

De cliffs van Moher zijn gelegen aan de Atlantische Oceaan en bieden één van de meest 

spectaculaire uitzichten van Ierland. De cliffs zijn 230m hoog en 8km lang. Op een 

heldere dag kan je de Aran eilanden zien in de Galway baai, alsook de valleien en 

heuvels van Connemara.  

Ten zuiden van de cliffs ligt Hag’s Head, waar ooit een kasteel heeft gestaan. Het hoogste 

punt van de cliffs bevindt zich juist ten noorden van O’Brien’s Tower. Cornelius O’Brien, 

een afstammeling van Brian Boru (die de Vikingen versloeg), bouwde er een toren op de 

cliffs om te genieten van de zee. 

 

 
 

We nemen de ferry van Killmer naar Tarbet 

Avondmaal en overnachting in Ballyroe Heights Hotel in Tralee 

 

Dag 4   Ring of Kerry 

 

Tocht doorheen het prachtige landschap van de beroemde Ring of Kerry (166km) 
 

                                                                                                                    

Kerry County, gekend als ‘the kingdom’, ligt in 

het  uiterst zuidwesten van Ierland en heeft 

twee constrasterende landschapstypes : het 

bergachtige zuiden met de Beara, Iveragh en 

Dingle schiereilanden en het kleinere vlakke 

gebied dat zich uitstrekt tot aan de monding 

van de Shannon rivier. Langs welke richting je 

Kerry ook binnenkomt trekt de grote centrale 

bergrug de aandacht van de bezoeker. Het 

relatief hooggelegen gebergte en de smalle 

schiereilanden goochelen met het weer, dat 

het gezicht van bergen, de oppervlakte van 

het water en de textuur van het landschap per 

minuut verandert.  

 

De kustlijn en de diepe baaien, ontstaan door 

de machtige Atlantische oceaan, spelen met 

het licht en dit is een adembenemend uitzicht. Kerry is hét toeristisch centrum van 

Ierland en heeft voor elk wat wils.  
 

De oogverblindende schoonheid van het schiereiland Iveragh bestaat uit de grote 

diversiteit aan landschappen, die eindeloze contrasten bevatten. Onderweg zie je 

prachtige landschappen : bergen, moerassen, meren en fraaie zichten op de Atlantische 

Oceaan als je langs de kust rijdt.  



 

We verlaten Killarney en passeren Killorglin, bekend om de Puck Fair (kermis). We reizen 

verder via Glenbeigh waar je vanaf de rotsen een panoramisch zicht hebt op de Dingle 

baai en het Dingle schiereiland. Onderweg naar Cahirciveen, passeren we de 

geboorteplaats van de nationale held, Daniel O’Connell. Daarna zet de reis zich verder 

door moerassig gebied richting Waterville. Vervolgens bezoeken we Sneem Village, 

bekend om de fel gekleurde huizen. De rit gaat verder door de bergen naar Molls Gap en 

Ladies View, met schitterend uitzicht op de bekende meren van Killarney. Lunch 

onderweg. 
 

We bezoeken de farm van Brendan, een Kerry boer en herder. Het bezoek begint met 

een introductie van 20 schapenrassen, met inbegrip van het Jacobras, met zijn vier 

hoorns, gevolgd door een voorstelling van zijn belangrijkste helpers, zijn 3 border collies. 

Het bezoek gaat verder met een prachtige demonstratie van het schapen hoeden. 

Brendan en zijn honden leiden een kudde vanaf een heuveltop naar de boerderij. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Avondmaal en overnachting in Ballyroe Heights Hotel in Traleee  

 

Dag 5  Rock of Cashel 

 

In de voormiddag bezoeken we de kloosterruïnes bovenop de Rock of Cashel, nabij de 

plaats Cashel in het zuiden van Ierland. De gebouwen bovenop de "Rock", waaronder een 

kathedraal, een burcht en "Round Tower", werden vanaf de twaalfde eeuw na Chr. 

gebouwd. 

Deze behoren tot de belangrijkste toeristische trekpleisters in het land. 
 

 
 

Geologisch gezien is de Rock of Cashel ook interessant. Het is namelijk echt een 

eenzame rots in een verder vlak landschap. Geologen denken dat de rots is ontstaan 

tijdens een aardbeving, waardoor een kalksteenpakket in een plooi plotseling naar boven 

werd geduwd en overbleef als een tientallen meters hoge bult die boven de omringende 

vlakte uitsteekt. 

 

Lunch onderweg. 

Verder naar Killkenny, de stad die in de Middeleeuwen de hoofdstad van Ierland was. 

Het graafschap heeft een lange geschiedenis die terug te vinden is in de resten van 

nederzettingen van de Kelten, Vikingen, Noormannen en Engelsen. Ook vind je er vele 

oude christelijke sporen zoals de ruïnes van Jerpoint Abbey en Kells Priory. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jerpoint_Abbey
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kells_Priory&action=edit&redlink=1


 

 

 
 

De stad Kilkenny wordt vaak aangeduid als "the Marble City". Het is de meest 

interessante en best bewaard gebleven van de middeleeuwse Ierse steden. Het dankt 

zijn charme aan de mooie en historische monumenten. Het is een middeleeuwse stad 

met talloze prachtig gerestaureerde gebouwen en kronkelende straatjes. De stad wordt 

gedomineerd door het 12de eeuw Kilkenny Castle, gebouwd door de Noormannen bij hun 

aankomst in dit deel van Ierland.  

Avondmaal en overnachting in het Seven Oaks Hotel in Carlow. 
 
Dag 6  Powerscourt House and Gardens - Dublin 
 

Ten zuiden van Dublin ligt Wicklow County, bekend als “the Garden of Ireland” de tuin 

van Ierland. Je vindt er Powerscourt, Mount Usher en Russborough, om maar enkele van 

de vele huizen en tuinen op te noemen. Deze regio heeft alle verschillende soorten 

uitzichten die Ierland zo mooi maken. Wij bezoeken Powerscourt House en Gardens.  
  

Gelegen aan de voet van de Wicklow 

mountains, is Powerscourt een van 

de mooiste landgoederen in Ierland. 

De tuinen zijn een prachtig voorbeeld 

van een aristocratisch tuin uit de 19e 

eeuw. De tuin werd aangelegd rond 

1745 en gerestyled in de 19e eeuw. 

Prachtig is de vijver met zijn 30m 

hoge fontein.  

Je bezoekt er een Amerikaanse, een 

Japanse en een Italiaanse tuin. 

De Bamberg poorten naar de 

ommuurde tuin komen uit een 

kathedraal van Bamberg in Beieren.   
  

Powerscourt House is een kasteel uit de 13de eeuw, gebouwd door de familie Wingfield en 

in de 18e eeuw door de beroemde Duitse architect Richard Castle gerenoveerd. 

Hij maakte er een prachtig herenhuis van. Een kleine tentoonstelling brengt de rijke 

geschiedenis van het landgoed tot leven. De ballroom werd schitterend gerestaureerd en 

biedt onderdak aan bruiloften en bedrijfsevenementen.    
 

Lunch waarna vertrek naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel. 

Dublin  15u30 Vlucht EI 636  

Brussel  18u10 
 

  



 

 

Prijs: 1.245 euro per persoon 

Toeslag éénpersoonskamer 150 euro 

 

Inbegrepen: 

- Vlucht met Aer Lingus vanuit Brussel naar Dublin en terug 
- 5 overnachtingen in geselecteerde hotels 
- Volpension vanaf het avondmaal op dag 1 t/m de lunch van dag 6 
- Vervoer ter plaatss met een luxe autocar 
- Nederlandstalige gids gedurende gans de reis 
- De in het programma vermelde bezoeken en inkomgelden 
- 20kg in te checken bagage + 1 handbagage 
- De btw 

 

Niet inbegrepen 

- De reis- en annulatieverzekering 
- Dranken bij de maaltijden 
- Persoonlijke uitgaven en de niet vernoemde inkomgelden 
- De fooi voor de gids en de chauffeur 


