Autorondreis ´Elegant Ierland´
8 dagen/7 nachten

(c)Tourism Ireland - Tony Pleavin, Jonathan Hession,
De rondreis ´Elegant Ierland´ brengt u vanuit Dublin door de counties Galway, Kerry en Limerick terug naar
uw vertrekpunt. Onderweg verblijft u in gezellige B&B´s of in pareltjes van elegante hotels die uw reis
onvergetelijk zullen maken.
INBEGREPEN: inkom tot 5 topbezienswaardigheden, een reisgids ´Ierland´ per dossier en een
documentatiemap
Dag 1-2: Dublin
De hoofdstad van Ierland heeft heel wat te bieden op cultureel gebied: St Patrick’s Cathedral, Dublin
Castle, Trinity College en het ´Book of Kells´, Christchurch Cathedral zijn maar enkele van de
mogelijkheden. Maar ook het indrukwekkende Guinness Storehouse of Jameson whisky zijn de moeite
waard. Neem ´s avonds zeker ook eens een kijkje in Temple Bar en luister naar wat typisch Ierse muziek. 2
overnachtingen in Dublin.
Dag 3: Dublin-Clonmacnoise-Connemara (400 km)
Via Kilbeggan, waar u de oude Johnny Locke’s Distillery kan bezoeken, naar Athlone. Hier moet u beslist een
bezoek brengen aan de overblijfselen van de monastieke nederzetting Clonmacnoise, één van Ierland’s
belangrijkste archeologische sites. Overnachting in de omgeving van Recess/Oughterard.
Dag 4: Clifden – Kylemore Abbey – Connemara (70 km)
Doorheen de Connemara naar Clifden, een levendig plaatsje met gezellige pubs. De Connemara is een
landschap met een rijk kleurenpalet, veel contrasten en een woeste natuur die zich uitstrekt van de
moerassen en meren van het Gaelic sprekende Zuid-Connemara tot aan de Twelve Bens bergketen in het
Noordwesten van de Connemara. Bezoek zeker de Benedictijner Kylemore Abbey met zijn prachtig
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gerestaureerde Victoriaanse ommuurde tuin.
Dag 5: Cliffs of Moher – Burren - Killarney (320 km)
Neem de tijd om Galway, één van de populairste en levendigste steden van Ierland, te bezoeken. Daarna
rijdt u langs de Black Head kustroute zuidelijk. Hier ontdekt u het unieke maanlandschap van de Burren, een
kalksteengebied van ongeveer 300 vierkante km, dat bestaat uit majestueuze bergen en rustige valleien. Na
een stop aan de wereldberoemde Cliffs of Moher rijdt u verder naar Killarney. Overnachting in Killarney.
Dag 6: Ring of Kerry (160 km)
Vandaag staat de beroemde 160 km lange, prachtige autorondrit ‘Ring of Kerry’ op het programma. Wilt u het
liever wat rustiger aan doen ? Dan kan u een wandeling in het Killarney National Park maken en Muckross
House & Gardens bezoeken. Overnachting in Killarney.
Dag 7: Killarney – Kilkenny – Cashel – Wicklow Mountains (290 km)
Via Mallow en Clonmel rijdt u naar Kilkenny voor een bezoek aan Kilkenny Castle en het oude stadje of u rijdt
via Caher naar Cashel, waar u Cashel Rock kan bezoeken. Overnachting in de Wicklow Mountains.
Dag 8: Einde van de reis
Transport
U kan deze reis combineren met vluchten Aer Lingus en een huurwagen of Irish Ferries overtochten.
Vraag een offerte
Accommodatie
B&B Ierland
U verblijft bij particulieren, leden van de B&B Ireland Association op basis van kamer met bad of douche en
Iers ontbijt. Ideaal om wat van de Ierse sfeer te proeven. De B&B’s kunnen tot 20 km buiten de aangeduide
plaats liggen. Gallia reserveert voor deze rondreis B&B´s in de 3 en 4 sterren categorie.
Original Irish hotels
De gereserveerde hotels zijn hotels die deel uit maken van de ‘Original Irish Hotels´, unieke individuele luxe
charmehotels zoals bv Harrington Hall Hotel***** in Dublin, Lough Inagh Lodge**** in Recess, Randles
Hotel**** in Killarney en Brook Lodge Hotel**** in Maccredin of gelijkaardig

Prijs per persoon voor de rondreis
B&B Ireland
IERRTC13
Prijzen en reservaties: Klik hier
Max. 2 kinderen op de kamer van de ouders: -2j.: op aanvraag. Kind 2-11j.: € 252
Reservatiekosten: 1 x € 10 voor bovenstaand programma in B&B´s.

Prijs per persoon, per rondreis IETHAR02
Prijzen en reservaties: Klik hier
Single op aanvraag.
Max. 1 kind op de kamer van de ouders: -3j.: gratis in logies, kind 3-11j.: € 257 in periode A/D, € 287 in
periode B/C.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer ? Vraag een offerte
Inbegrepen: 7 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt, inkomtickets voor St Patricks Cathedral, Book
of Kells, Guiness Storehouse, Kylemore Abbey en Cliffs of Moher, een reisgids ´Ierland´ per dossier, een
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documentatiemap, BTW en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden, niet-vermelde maaltijden, drankjes, persoonlijke
uitgaven en verzekeringen.
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