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BelcoTravel & Tours

Niet inbegrepen:
Vluchten Brussels Airlines : Brussel - Belfast - Brussel  
Huurwagen (+ brandstof, parking, ...)
Inkomgelden excursies, dranken en persoonlijke uitgaven
Verzekeringen

Fan van The Game of Thrones®? Het 6de seizoen van The Game of Thrones® loopt
sinds vorige maand op tv. De opnames voor deze serie werden vooral in Noord-
Ierland gemaakt. Neem je graag een kijkje ter plaatse?
BelcoTravel & Tours organiseert een 5-daagse Self Drive Tour in Noord-Ierland,
langsheen de opnamelocaties!

PROGRAMMA
Dag 1. Rechtstreekse vlucht Brussel - Belfast George Best Airport met Brussels Airlines. Oppikken
van de huurwagen en de 5-daagse kan starten. Ontdekken van de stad, bezoek aan Titanic Belfast
Museum, een rit met een Black Cab langsheen de vroegere probleemwijken en een pint in The
Crown, een van de oudste en mooiste pubs in Belfast. Overnachting in Belfast.

Dag 2. Na het ontbijt rit naar de noordoost oevers van Lough Neagh.
Nabij Randalstown vindt u de kasteelruines van Shana's Castle en het groot domein waar heel
wat scenes van The Games of Thrones® opgenomen werden.
Buiten het dorp Ballygally bevindt zich Cairncastle, een andere plek waar gefilmd werd.
Sinds kort zijn The Gobbins opnieuw open, een adembenemend wandelpad door uitgehouwen
rotsen langs de zee. Deze wandeling duurt ongeveer 2u. Een makkelijker pad, met kortere route,
boven de kliffen is ook mogelijk. Deze wandelroute bevindt zich boven Belfast (op 30 min rijden)
en kan men best na The Game of Thrones® bezoeken. Overnachting in Belfast.

Dag 3. In de ochtend verlaten we Belfast voor een rit naar het pittoreske stadje Glenarm aan de
mooie kusten van Antrim, dé plaats waar veel opnames gemaakt werden. Bezoek ook Steensons,
de lokale juwelier in het dorp en  maker van vele juwelen die in de serie gebruikt worden.
Rij verder langs die prachtige kusten, met kleine typische dorpjes en breng ook een bezoekje aan
de gekende Carrick-a-Rede Rope Bridge. Durf je de 23m hoge wandeling aan?
Overnachting in Bushmills of Ballycastle.

Dag 4. Een bezoek aan Noord-Ierland zonder The Giant's Causeway zou écht zonde zijn! De site
is UNESCO beschermd. The Giant's Causeway werd meer dan 60 miljoen jaar geleden gevormd
en bestaat door uit zee opgestuwde lave en werd gekristalliseerd in meer dan 40.000 zeshoekige
basaltkolommen. Uiteraard is een bezoekje aan de Bushmills Whiskey Distillery, één van de oud-
ste ter wereld, een must. Het gegidst bezoek aan de distillerie wordt afgesloten met een tasting.
Overnachting in Derry.

Dag 5. In de ochtend een wandeling in de omwalde stad. Bezoek de Guildhouse en neem een
kijkje naar de vele muurschilderingen, uit de tijd van The Troubles. Nadien is het tijd om naar
Belfast Airport te rijden om er de huurwagen af te zetten en retourvlucht Brussel te nemen ofwel
de 5-daagse te verlengen!

Juli t.e.m. september: 398,00 euro/pp in dubbel - 785,00 euro in single
Oktober t.e.m. december: 340,00 euro/pp in dubbel - 610,00 euro in single

Hotels: 2 nachten Belfast: Ramada Encore Hotel (of gelijkwaardig)
1 nacht in Bushmills/Ballycastle: Bushmills Inn (of gelijkwaardig)
1 nacht in Derry: Maldron Hotel Derry (of gelijkwaardig)

Inbegrepen:
4 overnachtingen met uitgebreid Iers ontbijt
Uitgebreid documentatiepakket
Kortingsboekje "Ireland at a Glimpse"

Brussels Airlines vliegt 5 maal per week rechtstreeks naar Belfast.
Wij beschikken over heel goede TO-tarieven, in combinatie met deze tour!
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