Algemene informatie

Vaarvakanties op de Shannon
Een cruiservakantie geeft u de mogelijkheid om Ierland eens van een andere kant te bekijken. De Shannon
rivier, één van de mooiste rivieren voor pleziervaart in Europa, brengt u op plaatsen waar u anders nooit zou
komen. Eentonig wordt het nooit, zo kan u bijvoorbeeld varen op het smalle Shannon-Erne Waterway kanaal
met zijn sluizen of de verschillende meren op de Upper- en Lower Shannon verkennen.
Geen vaarbewijs vereist
Een vaarbewijs of ervaring is niet vereist, iedereen kan met een boot omgaan en ter plaatse krijgt u
voldoende technische en praktische uitleg. Voor u het weet bent u op weg.

De Shannon River
Upper Shannon
Vanuit Carrick-on-Shannon vaart u naar het mooie Lough Key, langs talrijke meren met verschillende
plaatsen om aan te leggen. Hierna mondt het kanaal uit in Acres Lake, dat beheerst wordt door het Iron
gebergte. Na deze korte vaart bent u zeker van uw vaarkunst en is het ogenblik daar om op de Shannon naar
het zuiden te varen, waar de rivier versmalt tot Jamestown. Meer naar het zuiden volgt een opeenvolging van
meren, een paradijs voor ornithologen en vissers. De rivier kronkelt naar Kinglass Lake en de rivieren Grange
en Mountain.
Lower Shannon
Vanuit Banagher, dat iets ten noorden van Lough Derg ligt, hebt u de keuze om noordelijk de Shannon op te
varen of zuidelijk naar Lough Derg te varen. Het meer heeft een lengte van meer dan 10 mijl. Meer naar het
zuiden bevindt zich Killaloe, dat de indruk geeft in een fjord gelegen te zijn. Hier eindigt ook het bevaarbare
gedeelte van de Shannon. Op de terugweg naar boven, komt u langs één van de mooiste trajecten tot aan
Athlone.
Shannon - Erne Link
Vanuit Bellanaleck hebt u keuze te over: u kan zowel op het Lower als op het Upper Lough Erne varen, ofwel
kiest u richting Shannon langs het kanaal. De grens met Noord-Ierland stelt geen enkel probleem.
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