Ierland Stena Line 14-daagse rondreis incl.ferries
Eilanden Van Ierland - Inns

Rondreis met het accent op de schiereilanden van Zuidwest Ierland en de eilanden voor
dekust. U verblijft op het ruige Beara schiereiland, Dingle, Connemara/Mayo en op de Aran
Islands.

REISOMSCHRIJVING
Prachtige rondreis met het accent op de schiereilanden van Zuidwest Ierland en de ongerepte eilanden voor de westkust. U reist met de Stena Line van Hoek
van Holland naar Harwich en vervolgens van Fishguard naar Rosslare. U verblijft op het ruige Beara schiereiland, het Dingle schiereiland en gaat per ferry
naar de unieke Aran Islands, waar u overnacht op het eiland. Tijdens deze reis kunt u nog verschillende kleinere eilanden voor de kust bezoeken, zoals
Garinish Island, Bere Island, Dursey Island en Clare Island. Deze reis is ook zeer geschikt voor wandelaars. Terug neemt u de ferry vanuit Dublin naar
Holyhead en rijdt naar Harwich voor de ferry terug naar Hoek van Holland.
1 n Aan boord Stena Line
1 n Ferryboat Inn - Fishguard
1 n Ferryport House - Rosslare
2 n Casey's Hotel - Glengarriff
1 n Barr na Sraide B&B - Dingle
1 n Wild Atlantic Lodge - Ballyvaughan
2 n Pier House - Aran Islands
2 n The Helm - Westport
1 n Egans House - Dublin
1 n Aan boord Stena Line
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REISPROGRAMMA
Dag 1: Hoek Van Holland - Harwich per nachtboot
..U vertrekt om 22.00 uur met de Stena Line nachtboot vanuit Hoek van Holland naar Harwich. U kunt al eerder inschepen en het diner aan boord gebruiken.
Dag 2: Harwich - Fishguard
..U kunt aan boord ontbijten. Om 06.30 uur wordt er uitgescheept. U rijdt naar Fishguard (ca. 558 km), waar u overnacht in de Ferryboat Inn.
Dag 3: Ferry Fishguard - Rosslare
..Om 13.10 uur neemt u de ferry naar Rosslare, aankomst 16.25 uur. Overnachting in de Ferryport House in Rosslare.
Dag 4: Rosslare - Cork - Glengarriff
..Via Waterford, met haar beroemde kristalfabriek, rijdt u naar Midleton, waar u een rondleiding kunt volgen door de Old Jameson Whiskey Distillery. Via
Cork, de tweede stad van Ierland, rijdt u Glengarriff, waar wordt overnacht (ca.284 km). U kunt vanuit Glengarriff een boottochtje maken naar de Italiaanse
tuinen op Garinish Island .
Dag 5: Verblijf in Glengarriff - Ring Of Beara
..De Ring Of Beara rondrit langs de Atlantische kust is zeer de moeite waard en ook de Healy Pass met haar haarspeldbochten mag u niet overslaan. U kunt
per kabelbaan naar Dursey Island gaan of naar het ruige Bere Island, dat met een korte ferryoversteek te bereiken is. Overnachting in Glengariff.
Dag 6: Glengariff - Dingle
..Via de Ring Of Kerry bergroute, langs het uitzichtpunt Ladies View, naar Killarney, de hoofdstad van het graafschap Kerry, met haar veel bezongen meren,
waar u een boottocht kan maken. U kunt hier Muckross House bezoeken met mooie tuinen en wandelpaden naar de 20 meter hoge Torc waterval. In de
spectaculaire Gap Of Dunloe gletsjervallei kunt u een heerlijke wandeling maken of een rit met een jauntingcar (paardenwagen). Vervolgens naar het
mystieke schiereiland Dingle, met prachtige stranden en vele ruïnes uit vervlogen tijden. U overnacht in het pittoreske vissersplaatsje Dingle Town, met
vrolijk gekleurde gevels (155 resp.125 km). Er worden boottochten georganiseerd naar de dolfijnen die hier voor de kust zwemmen. Een prachtige tocht is
de Slea Head Drive naar de punt van het schiereiland. Onderweg komt u o.a. langs het Dunbeg Fort en de Gallarus Oratory, één van de oudste bewaard
gebleven stenen gebouwen in Ierland. U ziet op verschillende plaatsen deze zogenaamde beehives staan. Deze hutjes in de vorm van een bijenkorf, gemaakt
van gestapelde stenen, werden al in 2000 voor Christus bewoond door monniken.
Dag 7: Dingle - Ballyvaughan
..Via de indrukwekkende Connor Pass naar Tralee. U kunt de ferry nemen over de Shannon naar het graafschap Clare of over land rijden via Limerick. Hier
kunt u King Johns Castle bezoeken, met uitzicht over de Shannon rivier. Daarna passeert u Bunratty, met een indrukwekkend kasteel en een leuk
openluchtmuseum. Via de kilometerslange Cliffs Of Moher rotswanden, waar u een cruise kunt maken, en het eigenaardige steenlandschap van de “Burren”
bereikt u Ballyvaughan, waar wordt overnacht (ca. 186 km. als u de ferry neemt, ca. 231 km als u via Limerick rijdt).
Dag 8: Ballyvaughan - ferry Aran Islands
..Via de stad Galway, met een leuk winkelcentrum, rijdt u naar Rossaveal (ca.88 km), waar u de auto parkeert en om 18.30 uur met Aran Island Ferries
oversteekt naar Kilronan, op het grootste eiland van de Aran Islands, Inishmore (ca.1300 inwoners en 13 bij 3 km. groot). Op de Aran Islands wordt nog het
Gaelic, de oude Keltische taal, gesproken en men is er erg trots op haar traditionele Ierse cultuur en muziek. Het grillige kale landschap wordt gekenmerkt
door de talrijke gestapelde stenen muurtjes, die je overal tegenkomt. Het beuken van het water op de rotsen en de sterke wind zorgt hier voor een gevoel van
ontzag voor de natuurelementen. Op Inishmore zijn verschillende forten uit de ijzertijd en eeuwenoude kloosterruïnes te bewonderen. Een beroemd product
van de eilanden is de Aran sweater, een van ongeverfde schapenwol gebreide visserstrui. In Kilronan vindt u een aantal traditionele muziekpubs en
winkeltjes.
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Dag 9: Verblijf Aran Islands
..Vandaag maakt u om 12.00 uur een rondrit per minibus (ca.2,5 uur) over het eiland, met o.a. een bezoek aan het op een 100 meter hoge klif gelegen Dun
Aengus ringfort. U kunt de rest van de dag heerlijk wandelen of een fiets huren en genieten van de ongerepte natuur.
Dag 10: Aran Islands - Connemara - Westport
..'s Ochtends om 08.15 uur neemt u de ferry terug naar Rossaveal. Via de kustroute naar het pittoreske dorpje Roundstone, met een fotogeniek haventje
met prachtig uitzicht op de Twelve Bens heuvels. Via Clifden, de hoofdstad van Connemara, bereikt u Kylemore Abbey, sprookjesachtig aan een meertje
gelegen. Kylemore Abbey is het meest gefotografeerde gebouw in Ierland. Via een fraaie route rijdt u via Leenane naar Westport, waar overnacht wordt
(ca.158 km) .
Dag 11: Verblijf in Westport - Achill Island
..Verblijf in Westport. U kunt een dagtocht maken naar Connemara, met haar mystieke heuvellandschap en verlaten turfvelden. Een snel veranderend
wolkenspel zorgt hier voor prachtig licht en steeds veranderende tinten groen op het ongenaakbare heuvellandschap; “Forty Shades Of Green” noemen de
Ieren dit verschijnsel. In het Connemara National Park kunt u heerlijk wandelen. Een bezoekje aan de fotogenieke Kylemore Abbey is een ‘must'. Ook een
tocht naar het ongerepte Achill Island met schitterende stranden is zeer de moeite waard. U kunt een fiets huren en een gedeelte van de Great Western
Greenway afleggen of een
kajaktocht of een dag zeevissen bijboeken. Een andere optie is met de ferry vanaf Roonah Pier naar Clare Island te gaan, waar u heerlijk kunt wandelen en
het kasteel bekijken, waar ooit de beruchte piratenkoningin Grace O'Malley woonde. Wandelaars kunnen de heilige berg Croagh Patrick gaan beklimmen.
Dag 12: Westport - Dublin
..Via Galway en Athlone naar Dublin (ca.288 km). Onderweg kunt u de interessante ruïnes van Clonmacnoise bezoeken, een uit de 6e eeuw daterende
kloosternederzetting, een van de belangrijkste vroegchristelijke centra van Ierland. Er zijn ruïnes te zien van diverse kerken, een kasteel, Keltische kruizen, 2
ronde torens en honderden zeer oude grafstenen. ‘s Avonds kunt u in Dublin, bijvoorbeeld in de gezellige straatjes van Temple Bar, genieten van een lekker
diner en de Ierse muziek in de pubs. Een aanrader is een diner met Iers entertainment in de Taylors Three Rock Pub. Als u van whiskey houdt kunt u boeken
voor een Whiskey Trail, waarbij u met een gids verschillende pubs bezoekt om Ierse whiskeys te proeven. Authentieke en echt Ierse gerechten kunt u
proeven door met de Irish Food Trail mee te gaan.

Dag 13: Ferries Dublin - Holyhead en Harwich - Hoek van Holland per nachtboot
..‘s Ochtends neemt u om 08.20 uur de ferry van Dublin Port naar Holyhead, aankomst om 11.50 uur. U rijdt naar Harwich (ca. 553 km) , waar om 23.00
uur de Stena Line nachtboot vertrekt naar Hoek van Holland. Overnachting aan boord.
Dag 14: Aankomst in Hoek Van Holland
..Aankomst om 08.00 uur in Hoek van Holland.
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