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ReisbeschRijving

Aangezien Ierland niet zo groot is, is er in twee weken heel veel te zien en te beleven.  
De route van deze populaire autorondreis is zodanig samengesteld dat u langs veel  
bezienswaardigheden en interessante plaatsen komt. Van levendige steden als Dublin 
en Cork tot ruig landschap bij de Cliffs of Moher en natuurlijk Donegal, het relatief 
onbekende maar zeker niet minder mooie noorden van Ierland. 

hOOgTePUnTen
 Dublin  Westport
 Waterford  Letterkenny
 Cork  Belfast
 Killarney  Dublin
 Ennis

DAgbeschRijving
Dag 1: Dublin - Waterford
U vliegt naar Dublin waar u uw huurauto in ontvangst neemt. U rijdt vervolgens naar Waterford 
aan de zuidkust van Ierland. Prachtige stranden en mooie natuur maken Waterford en omgeving 
een topbestemming. Maar bovenal is de stad beroemd geworden vanwege het prachtige kristal 
dat hiervandaan komt. 

Dag 2 en 3: Waterford - Cork
Via de zuidkust of het binnenland rijdt u naar Cork. We raden u aan de hop-on-hop-off bus te 
nemen voor een eerste kennismaking met de stad. De komende twee dagen kunt u een bezoek 
brengen aan de Rock of Cashel, lekker winkelen in Cork of naar de plaatsen Kinsale, Bantry of Cobh 
gaan. Cobh is de laatste aanlegplaats van de Titanic. Circa acht km buiten Cork ligt tenslotte nog 
de Blarney Stone. Wanneer u deze steen kust, wordt u volgens de legende ‘begenadigd met grote 
welsprekendheid’.

Dag 4 en 5: Cork - Killarney
Via de zuidkust en Bantry Bay rijdt u op uw gemak richting Killarney. U bent in een gebied aange-
komen, waar heel veel te doen is. Allereerst mag in een rondreis door Ierland de Ring of Kerry 
natuurlijk niet ontbreken. Deze beroemde tocht over het Iveragh schiereiland gaat door schitterende 
natuur; u heeft prachtige uitzichten over baaien en de MacGillyCuddy’s bergen, het hoogste  
gebergte van Ierland. Maar ook het schiereiland Dingle dat noordelijk ligt, is zeker de moeite waard 
en volgens sommigen zelfs even mooi of mooier.

Dag 6 en 7: Killarney - Ennis
Via het Killarney National Park rijdt u in noordelijke richting naar Ennis, toegangspoort voor  
The Burren. Even voorbij Limerick kunt u een stop maken bij Bunratty Castle met openlucht- 
museum. Vanuit Ennistymon bezoekt u de indrukwekkende Cliffs of Moher, die ruim 200 meter 
uit de Atlantische Oceaan oprijzen. Verder heeft u uitgebreid de gelegenheid om The Burren te 
verkennen. Dit kalkstenen plateau lijkt op een maanlandschap, waar in de spelonken de meest 
zeldzame planten groeien en dieren leven.

Dag 8: Ennis - Westport
Na het ontbijt maakt u zich op voor de gezellige plaats Galway waar het openbare leven zich in 
pubs, clubs en restaurants lijkt af te spelen. Na een wandeling en een heerlijke pub-lunch, rijdt u 
‘s middags door naar Connemara, een prachtige streek waar het lijkt of de tijd stil heeft gestaan. 
Ongerept landschap, oude keltische overblijfselen, religieuze graven, water en turfvelden wisselen 
elkaar af. Dit gebied staat vaak decor in films die zich in vroegere tijden afspelen.
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All of Ireland 15 dagen

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

o.b.v. 2 personen, 14 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in  
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam  
naar Dublin v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 15 dagen.
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DAgbeschRijving - veRvOLg
Dag 9 en 10: Westport - Letterkenny
U rijdt door County Mayo, met haar woeste landschap van meren, rivieren en bergen. Dan volgt u 
de kustweg en komt u langs de plaatsen Bundoran en Donegal. Nog verder noordelijk arriveert u 
tenslotte in Letterkenny. U kunt een uitstapje maken naar het stadje Donegal met het gelijknamige 
kasteel. Een mooie route leidt naar het uitgestrekte Glenveagh National Park met kasteel en  
bijbehorende tuinen. U kunt ook naar de kliffen van Horn Head om lekker uit te waaien.  
Een andere aanrader is een langere dagtocht naar Bushmills, waar de Giant’s Causeway de toeris-
tische trekpleister is. 

Dag 11 en 12: Letterkenny - Belfast
U rijdt richting de hoofdstad van Noord-Ierland, Belfast. De stad heeft de laatste jaren een 
gedaantewisseling ondergaan en is een verrassend leuke stad om te bezoeken. Maak een hop-on, 
hop-off tour langs de mooiste bezienswaardigheden en stap uit waar u wilt: de Titanic Experience, 
de muurschilderingen in de wijk Shankill, Belfast Castle, St. Georges Market en Hillsborough.

Dag 13 en 14: Belfast - Dublin
U rijdt verder richting Dublin. Onderweg kunt u een stop maken bij de grafheuvel van Newgrange, 
waar u een rondleiding kunt krijgen en tot binnenin de grafheuvel kunt komen. In Dublin zijn de 
volgende bezienswaardigheden: Trinity College met het Book of Kells, Grafton Street, St. Patrick’s 
Cathedral, de gezellige winkelstraten en de mooie 18e eeuwse pleinen. Zoekt u een wat rustigere 
invulling van de dag? Dan kunt u de magnifieke tuinen van Powerscourt bezoeken. Of de Wicklow 
Mountains met onder andere het kloosterstadje Glendalough. De Wicklow Mountains staan  
bekend als goed wandelgebied en er zijn dan ook diverse langere en kortere tochten te maken.

Dag 15: Dublin
De rondreis eindigt na het ontbijt. U brengt u de auto terug naar de luchthaven van Dublin en 
stapt op het vliegtuig richting huis.

All of Ireland 15 dagen

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880
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