Dromoland Castle*****, Newmarket-on-Fergus
co Clare
(grand prestige de luxe)

Dit prachtige kasteelhotel ligt temidden een 190 ha groot park met een eigen golfterrein en een meer. Al van
bij het binnenrijden via de dreef tussen gemanicuurde grasperken, bent u gegarandeerd onder de indruk. De
site heeft een interessante geschiedenis die teruggaat tot de 5de eeuw: dit was immers de thuisbasis van
één van de weinige Gaelic families van koninklijke bloede.
Locatie: De ligging van dit tophotel, maakt het een uitstekende uitvalsbasis om het zuidelijke deel van
Ierland te verkennen. Limerick ligt op 31 km en Galway op 77, terwijl Cork en Killarney net iets meer dan 100
km verwijderd zijn. De Shannon is vlakbij en ook de ruige Atlantische kust is makkelijk te bereiken.
Faciliteiten: In dit 5-sterren klasse hotel zijn er 2 restaurants: de Earl of Thomond en het Fig Tree
Restaurant. In de cocktail bar, die gehuisvest is in de kasteelbibliotheek, kan u genieten van een rustig
drankje met uitzicht over het meer. In de plouche van de zetels in de Gallery kan u een afternoon tea
degusteren. Er is ook een wellness centrum met massages en schoonheidsbehandelingen. Talrijke
activiteiten kunnen georganiseerd worden via het hotel (paardrijden, golf, vissen, kleiduifschieten,
boogschieten, tennis).
Gastronomie: Uitgebreid ontbijt. Ruime keuze van gerechten met nadruk op streekproducten.
Logies: Alle kamers zijn verschillend ingericht en uitgerust met TV, internet toegang, badkamer met
douche/bad en WC, badjas en slippers, haardroger, broekenpers, strijkijzer, safe.
Type A: Queen Anne kamer (max. 2 volw.)
Type B: Deluxe kamer (max. 2 volw.)
Type C: Single kamer
Prijzen te combineren met vluchten en huurwagen of overtochten met Irish Ferries
Vraag onze beste prijs voor dit hotel, met de knop hieronder.
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