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Ierland 2019

BELCO TRAVEL
& TOURS
Lic. 5745
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Beste reiziger,

In 2014 werd voor het eerst The Wild Atlantic Way, kortweg WAW, voorgesteld.
Op vandaag blijft die prachtige route een groot succes. Een onvergetelijke rit langs de grillige westkust
van Ierland; van Donegal in het noorden tot west Cork in het zuiden.
Als u houdt van ongerepte natuur, dan komt u zeker aan uw trekken in deze meer dan 2500km lange route.
Eventueel kan de Wild Atlantic Way uitgebreid worden met een 3 of 4-daagse rit langs de mooie kusten
van Antrim in Noord-Ierland, de Causeway route.
Een andere prachtige kustroute vindt u in Ancient East, tussen Dublin en Cork.

In deze brochure vindt u een uitgewerkte 11-daagse Self Drive Tour WAW met huurwagen of eigen wagen,
enkele kortere programma’s langsheen de westkust (Self Drive of in groep), een familietour met veel aandacht voor activiteiten op maat van kinderen en ook enkele mooie Engelstalig begeleide groepsreizen (5d,
8d, 9d en 12d).
Nieuw is een Whiskey Tour. Distilleries en leuke adresjes. Bezoeken, ontdekken, proeven,..
Verder heel wat tarieven, programma’s, suggesties en tips die u toelaten zélf uw ideale reis samen te
stellen!

Ierland is een eiland dat iedereen kan aanspreken.

Je kan er gaan voor de prachtige natuur, Keltische
cultuur, het lekkere eten (denk maar aan de Ierse
zalm, Irish beef, het lekkere lamsvlees, Galway
oesters, de Atlantische krabben, de befaamde Irish
Stew, …) en de onevenaarbare sfeer en live Ierse
muziek in de Ierse pubs. De Ieren hebben daar zelfs
een woord voor: Craic! Plezier en gezelligheid!

Het is een groen land dat uitnodigt tot activiteiten
zoals wandelen, fietsen, varen, paardrijden, vissen,
golfen, …
Wist u dat Ierland zelfs beschikt over kleine idyllische
strandjes met parelwit zand?
Alle mogelijke soorten logies (B&B, hotel, Inn,
manor, kasteel, …) uit deze brochure zijn vrij combineerbaar, al dan niet samen met een huurwagen
en eventuele excursies of activiteiten.

Enkele dagen vrij? Een citytrip naar Dublin, de hippe,
culturele hoofdstad van Ierland zal u verbazen.
Of shoppen in het Noord-Ierse Belfast? Amper 1u30
rijden van Dublin.

Deze brochure is zéker geen allesomvattend werk
over de toeristische mogelijkheden in Ierland. Wat
in dit boekje staat, is inderdaad slechts een greep
uit ons groot aanbod.
Uit de diverse programma’s (in groep of individueel)
en met de suggesties en tips, kan u zonder twijfel
uw eigen ideale Ierlandreis samenstellen!

Contacteer uw reisagent voor meer info en persoonlijk uitgewerkte programma’s.

“Céad Mile Fáilte”!

Rik Coppens,
Gen. Manager.
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BEGELEIDE GROEPSREIZEN IERLAND

1. Een proevertje Ierland
5-daagse rondreis (Engelstalig begeleid)

Dag 1. Aankomst op Dublin Airport.
Eigen transfer naar uw hotel in Dublin.
Vandaag vrij om Dublin individueel te ontdekken.
Avondmaal in het hotel.
Dag 2. Midlands, Blarney Castle & Kerry.
Ontbijt in het hotel, waarna vertrek met de autocar en Engelstalige gids,
richting Co. Kerry. Onderweg stop in Blarney voor bezoek aan Blarney
Castle een kasteel uit 1446 en gekend van de Blarney Stone. Nadien
mogelijkheid te shoppen in Blarney Woollen Mills.
Verder naar Kerry. Overnachting in hotel in Kerry regio.
Dag 3. De Ring of Kerry.
Vandaag een volledige dag voor The Ring of Kerry, 166 km lang, de
meest panoramische route van Ierland. Een rit langs meren, rivieren,
turfvenen en moerassen, prachtige zichten op de Atlantische Oceaan
en woeste rotsformaties.
Op het einde van de toer verlaten we Killarney en rijden vooorbij Killorglin
voot fantastische panoramische zichten van het schiereiland Dingle en
Dingle Bay.
Nadien wordt u in Killarney met een traditionele koets en paard gereden
langs met mooie Killarney National Park.
Deze avond een lekker maal in een van de vele pub of gezellige restaurants van Killarney (niet inbegrepen in de prijs).
Overnachting in hotel in Kerry regio.
Dag 4. The Burren en Cliffs of Moher.
Na ontbijt in het hotel, rijden we noordwaarts langs de kust, richting Co.
Clare, naar de Cliffs of Moher, een 8 km lange rotsformatie die loodrecht
uit zee oprijst (tot 230 m boven de zeespiegel). Nadien leidt de toer ons
verder door The Burren, een heel speciaal landschap met rotsen, grote
platte stenen en zeldzame bloemen.
Vandaar naar Co. Limerick voor overnachting.
Optioneel: Middeleeuws banket in het 15de eeuwse Bunratty Castle
(supplement van 60 euro per persoon)
Dag 5. Naar Dublin.
Ontbijt in het hotel en rit naar Dublin. Onderweg stop in Galway. Geniet
van wat vrije tijd in deze aangename stad met gezellige steegjes, shops
en pubs. Daarna naar Dublin (aankomst centrum omstreeks 16u), vanwaar transfer naar de luchthaven of eventueel individuele verlenging van
uw verblijf in Dublin.

Cliffs of Moher

TARIEVEN EN VOORWAARDEN

Engelstalig begeleid vanaf Dublin.
Alle afreizen zijn steeds gegarandeerd!

Afreisdagen 2019:
2 april, 23 april, 14 mei, 28 mei, 18 juni, 2 juli, 16 juli, 6 augustus,
27 augustus, 17 september, 1 oktober.

Prijzen:
560 euro: april en oktober 2019
605 euro: mei t.e.m. september 2019

Supplement single kamer: 180 euro
Kinderkorting: 1 kind (5 - 12j) op de kamer met 2 volw.: 50% van tarief
volwassene, Tarief kind 0 - 5j: op aanvraag!
Korting 3de volwassene: 5 euro per nacht
(beperkte mogelijkheden 3de bed!)

Inbegrepen:
• 4 overnachtingen in goedgelegen 3 en 4-sterrenhotels (dubbel/twin)
• Iers ontbijt in elk hotel
• Avondmaal in hotel dag 1 in Dublin
• Bezoeken: Blarney Castle, Cliffs of Moher
• Rit met paard en koets in Killarney
• Ferry over rivier Shannon
• Vergoeding bagagedrager (1 stuk pp) in hotels
• Moderne autocar met chauffeur/gids tijdens rondrit
• Engelstalige begeleiding vanaf Dublin
• Lokale taksen en BTW

Niet inbegrepen:
• Vlucht naar Dublin (H/T)
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Niet vermelde maaltijden
• Niet vermelde uitstappen en tickets
• Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage)

Annuleringskosten:
• Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: 100 euro per persoon
• Vanaf 8 weken voor afreis tot 6 weken voor afreis: 50% van totale reissom
• Vanaf 6 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis: 75% van totale reissom
• Vanaf 4 weken voor afreis t.e.m. dag van vertrek: de totale reissom
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Ring of Kerry

2. Onvergetelijk Ierland
8-daagse rondreis (Engelstalig begeleid)

Dag 1. Aankomst op Dublin Airport.
Eigen transfer naar uw hotel in Dublin. Vandaag vrij om Dublin individueel
te ontdekken. Avondmaal in het hotel.
Dag 2. Midlands, Blarney Castle & Kerry.
Ontbijt in het hotel, waarna vertrek met de autocar en Engelstalige gids,
richting Co. Kerry. Onderweg stop in Blarney voor bezoek aan Blarney
Castle een kasteel uit 1446 en gekend van de Blarney Stone.
Nadien mogelijkheid te shoppen in Blarney Woollen Mills.
Verder naar Kerry. Overnachting in hotel in Kerry regio.
Dag 3. De Ring of Kerry.
Vandaag een volledige dag voor The Ring of Kerry, 166 km lang, de meest
panoramische route van Ierland. Een rit langs meren, rivieren, turfvenen
en moerassen, prachtige zichten op de Atlantische Oceaan en woeste
rotsformaties. Op het einde van de toer verlaten we Killarney en rijden
vooorbij Killorglin voot fantastische panoramische zichten van het
schiereiland Dingle en Dingle Bay.
Nadien wordt u in Killarney met een traditionele koets en paard gereden
langs met mooie Killarney National Park. Deze avond een lekker maal in
een van de vele pub of gezellige restaurants van Killarney (niet inbegrepen
in de prijs). Overnachting in hotel in Kerry regio.
Dag 4. The Burren en Cliffs of Moher.
Na ontbijt in het hotel, rijden we noordwaarts langs de kust, richting Co.
Clare, naar de Cliffs of Moher, een 8 km lange rotsformatie die loodrecht
uit zee oprijst (tot 230 m boven de zeespiegel). Nadien leidt de toer ons
verder door The Burren, een heel speciaal landschap met rotsen, grote
platte stenen en zeldzame bloemen.
Vandaar naar Co. Limerick voor overnachting.
Optioneel: Middeleeuws banket in het 15de eeuwse Bunratty Castle
(supplement van 60 euro per persoon)
Dag 5. Galway City en Lough Corrib Cruise.
Ontbijt in het hotel. Nadien rit naar Galway, waar bij aankomst citytour
met o.a. bezoek aan Galway Cathedral. Rit naar Lough Corrib en cruise
op het meer (incl. scones en Irish koffie).
Namiddag vrij voor individuele ontdekking van Galway.
Avondmaal en overnachting in hotel Galway regio.
Dag 6. Connemara.
Ontbijt in het hotel. Vandaag de Connemara Tour, de streek van de meren.
In vele kleine dorpjes, waar nog Keltisch gesproken wordt, lijkt het alsof
de tijd bleef stilstaan. Tijdens deze tour, bezoek aan Kylemore Abbey en
vrije tijd in Connemara National Park. Overnachting in hotel Galway regio.
Dag 7. Galway - Dublin.
Na het ontbijt verlaten we Galway voor de terugrit naar Dublin. Onderweg
bezoek aan Clonmacnoise. In Dublin bij aankomst een kleine citytour met
o.a. een bezoek aan Trinity College (Book of Kells en bibliotheek). De rest
van de dag vrij voor ontdekking en shopping.
Optioneel: ’s Avonds bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een
Traditionele Ierse avond in Taylors Three Rock in Rathfarnham of gelijkwaardig. Supplement van 58 euro per persoon.

Dag 8. Afscheid van Dublin en Ierland.
Ontbijt in het hotel. Vrij tot (eigen) transfer naar de luchthaven of individuele verlenging in Dublin.
Engelstalig begeleid vanaf Dublin. Alle afreizen zijn steeds gegarandeerd!

TARIEVEN EN VOORWAARDEN

Afreisdagen 2019:
2 april, 23 april, 14 mei, 28 mei, 18 juni, 2 juli, 16 juli, 6 augustus,
27 augustus,17 september, 1 oktober.
Prijzen:
905 euro: april en oktober 2018
1.055 euro: mei t.e.m. september 2018

Supplement single kamer: 340 euro
Kinderkorting: 1 kind (5 - 12j) op de kamer met 2 volw: 50% van tarief
volwassene, Tarief kind 0 - 5j: op aanvraag!
Korting derde volwassene: 5 euro per nacht (beperkte mogelijkheden
3de bed!)

Inbegrepen:
• 7 overnachtingen in goedgelegen 3 en 4-sterrenhotels (dubbel of twin)
• Iers ontbijt in elk hotel
• Avondmalen in de hotels op dagen 1 en 5
• Alle bezoeken: Blarney Castle, Cliffs of Moher, Galway Cathedral, Connemara National Park, Kylemore Abbey, Clonmacnoise, Trinity College
• Rit met paard en koets in Killarney
• Cruise op Lough Corrib
• ½ dag Dublin City Tour
• Moderne autocar met chauffeur/gids tijdens rondrit
• Vergoeding bagagedrager (1 stuk pp) in hotels
• Engelse gids tijdens halve dag Dublin city tour
• Engelstalige begeleiding vanaf Dublin
• Lokale taksen en BTW
Niet inbegrepen:
• Vlucht naar Dublin (H/T)
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Niet vermelde maaltijden
• Niet vermelde uitstappen/transfers en tickets
• Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage)

Annuleringskosten:
• Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: 100 euro per persoon
• Vanaf 8 weken voor afreis tot 6 weken voor afreis: 50% van totale
reissom
• Vanaf 6 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis: 75% van totale
reissom
• Vanaf 4 weken voor afreis t.e.m. dag van vertrek: totale reissom
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3. Noordelijk welkom

Een 9-daagse rondreis Engelstalig begeleid vanaf Cabra Castle – Kingscourt.
Gegarandeerde afreizen! Transfer Dublin Airport (om 12u) naar Cabra Castle inbegrepen.
Dag 1. Aankomst Dublin Airport.
Na aankomst in de ochtend en oppikken bagage, om 12u
transfer naar het eerste hotel in Kingscourt, Cabra Castle Hotel.
Om 14u maakt u kennis met de andere deelnemers en uw
Engelstalige begeleider tijdens een Afternoon Tea.
’s Avonds volgt een welkomdrink en welkomdinner in het
restaurant van Cabra Castle.
Overnachting in Cabra Castle Hotel. (D)
Dag 2. Down Kathedraal en Titanic Belfast.
Bezoek Down Cathedral, de geboorteplaats van St. Patrick.
Later in Belfast maakt u, samen met een lokale gids, kennis
met de historische gebouwen en brengt u een uitgebreid
bezoek aan het Titanic Museum.
Dinner en overnachting in het Europa Hotel Belfast. (O, D)
Dag 3. Turf en The Giant’s Causeway.
We rijden langs de 9 valleien van Antrim, een van Ierlands
mooiste toeristische routes. We bezoeken een site waar turf
gestoken wordt. Nadien ontdekken we de wereldberoemde
Giant’s Causeway. Deze werd meer dan 60 miljoen jaar geleden gevormd door uit de zee opgestuwde lava en werd
gekristalliseerd inn meer dan 40.000 polygonale basaltkolommen. Hierna rijden we verder naar Derry. Inchecken in Maldron
Hotel Derry. Vrije tijd tot avondmaal. (O, D)
Dag 4. Inishowen Schiereiland en de stadswallen van Derry.
Een mooie rondrit op het Inishowen Schierland, waarna u kan
genieten van tee en scones in de Seaview Tavern.
In Derry volgt een stadswandeling met een lokale gids langs
en op de middeleeuwse stadswallen van Derry. We ronden
deze tour mooi af met avondmaal in het Walled City Brewery
Restaurant. Overnachting in Maldron Hotel Derry. (O, D)
Dag 5. Donegal & Belleek Pottery.
We rijden door een woest Donegal landschap. Bezoek aan
Belleek Potter y, waar het wereldberoemde Belleek porselein
gemaakt wordt.
Nadien zal een schaapherder in een boerderij een demonstratie
geven in het schaaphoeden met een herdershond.
In Westport zal een lokale gids u in de historische stad rondleiden. Inchecken in Clew Bay Hotel Westport waar ook avondmaal. (O, D)
Dag 6. Westport House en Achill Island.
In de ochtend een bezoek aan het statige Westport House.
Ontdek Clew Bay met meer dan 365 eilandjes en maak de
oversteek naar Achill Island. Bezoek het Verlaten Dorp. In Keel
wordt gestopt voor een ontspannen lunch. Overnachting in
Clew Bay Hotel Westport (O, L)
Dag 7. Galway en Tullamore Dew.
In de ochtend een bezoekje aan het mooie stadje Galway, langs
Eyre Square, Galway Cathedral en de Spanish Arch.
Nadien rit naar Tullamore Dew waar u kan ontdekken hoe
Whiskey gemaakt wordt. Uiteraard volgt na de tour een kleine
tasting! Verder naar Dublin, waar inchecken in Talbot Hotel Stillorgan.
’s Avonds rit naar The Merry Ploughboy Pub waar u kan genieten van een typische Ierse avond met dinner. (O, D)
Dag 8. Glasnevin Cemetery Museum.
Na het ontbijt, bezoek aan Glasnevin Cemetery Museum, Ierlands grootste begraafplaats, de wie is wie in moderne Ierse
geschiedenis.

In de namiddag vrij voor individuele ontdekking van Dublin
(Trinity College, The Guinness Storehouse, Jameson Old Distillery, het befaamde Temple Bar district, …
Overnachting in Talbot Hotel Stillorgan. (B)
Dag 9. Afscheid van Dublin.
Na het ontbijt in het hotel, vrij tot rit naar Dublin Airport voor
terugvlucht. (B)

TARIEVEN EN VOORWAARDEN
Afreisdagen 2019:
op zaterdagen van maart t.e.m. oktober 2019

Prijzen:
Maart, april en oktober 2019: Vanaf 1.533 euro/pp
Mei t.e.m. september 2019: Vanaf 1.705 euro/pp
Supplement single kamer: 410 euro

Kinderen minder dan 8 jaar worden niet toegestaan op deze
groepsreis.
Kinderen en minderjarigen van 8 tot 18 jaar wordt 90% van tarief
volwassenen gerekend, indien samen reizend met volwassenen.
Jonge deelnemers zonder volwassen begeleiding moeten minstens 21 jaar zijn.
Inbegrepen:
• 8 overnachtingen in goede 3 en 4-sterrenhotels (dubbel of
twin)
• Iers ontbijt in elk hotel
• 4 avondmalen in de hotels, waaronder het welkomst dinner in
Cabra Castle
• 1 avondmaal in het Walled City Brewery Restaurant te Derry
• 1 Ierse avond met zang, dans en dinner in Merry Ploughboy
pub (Dublin)
• Alle bezoeken, zoals voorzien in het programma
• Engelstalige Ierse begeleider vanaf Cabra Castle
• Moderne autocar met chauffeur tijdens rondrit
• Transfer Dublin Airport (Ternilal 2) naar Cabra Castle (op dag 1)
• Vergoeding bagagedrager (1 stuk pp) in de hotels
Niet inbegrepen:
• Vlucht naar Dublin (H/T)
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Niet vermelde maaltijden
• Niet vermelde uitstappen/transfers en tickets
• Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage)

Annuleringskosten (*):
• Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: 250 euro p.p.
• Vanaf 8 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis:
30% van de totale reissom
• Vanaf 4 weken voor afreis tot 15 dagen voor afreis:
50% van de totale reissom
• Vanaf 15 dagen voor afreis t.e.m. dag van vertrek:
De totale reissom (100%)
(*) Wanneer bepaalde tickets uitgeschreven werden
(vliegtuig, ferry, trein, show, excursie …), bedragen de
annuleringskosten hiervoor 100% !

Giant’s Causeway
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The Burren
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4. De ontdekking van Ierland

12-daagse rondreis (Engelstalig begeleid)

Dag 1. Aankomst op Dublin Airport.
Eigen transfer naar uw hotel in Dublin. Vandaag vrij om Dublin individueel te
ontdekken.Avondmaal in het hotel.
Dag 2. Midlands, Blarney Castle & Kerry.
Ontbijt in het hotel, waarna vertrek met de autocar en Engelstalige gids, richting
Co. Kerry. Onderweg stop in Blarney voor bezoek aan Blarney Castle een
kasteel uit 1446 en gekend van de Blarney Stone. Nadien mogelijkheid te
shoppen in Blarney Woollen Mills. Verder naar Kerry.
Overnachting in hotel in Kerry regio.

Dag 3. De Ring of Kerry.
Vandaag een volledige dag voor The Ring of Kerry, 166 km lang, de meest
panoramische route van Ierland. Een rit langs meren, rivieren, turfvenen en
moerassen, prachtige zichten op de Atlantische Oceaan en woeste rotsformaties. Op het einde van de toer verlaten we Killarney en rijden vooorbij
Killorglin voot fantastische panoramische zichten van het schiereiland Dingle
en Dingle Bay. Nadien wordt u in Killarney met een traditionele koets en paard
gereden langs met mooie Killarney National Park.
Deze avond een lekker maal in een van de vele pub of gezellige restaurants
van Killarney (niet inbegrepen in de prijs).
Overnachting in hotel in Kerry regio.

Dag 4. The Burren en Cliffs of Moher.
Na ontbijt in het hotel, rijden we noordwaarts langs de kust, richting Co. Clare,
naar de Cliffs of Moher, een 8 km lange rotsformatie die loodrecht uit zee
oprijst (tot 230 m boven de zeespiegel). Nadien leidt de toer ons verder door
The Burren, een heel speciaal landschap met rotsen, grote platte stenen en
zeldzame bloemen. Vandaar naar Co. Limerick voor overnachting.
Optioneel: Middeleeuws banket in het 15de eeuwse Bunratty Castle
(supplement van 60 euro per persoon)

Dag 5. Galway City en Lough Corrib Cruise.
Ontbijt in het hotel. Nadien rit naar Galway, waar bij aankomst citytour met
o.a. bezoek aan Galway Cathedral. Rit naar Lough Corrib en cruise op het
meer (incl. scones en Irish koffie).
Namiddag vrij voor individuele ontdekking van Galway.
Avondmaal en overnachting in hotel Galway regio.
Dag 6. Connemara.
Ontbijt in het hotel. Vandaag de Connemara Tour, de streek van de meren. In
vele kleine dorpjes, waar nog Keltisch gesproken wordt, lijkt het alsof de tijd
bleef stilstaan. Tijdens deze tour, bezoek aan Kylemore Abbey en vrije tijd in
Connemara National Park.
Overnachting in hotel Galway regio.

Dag 7. Sligo – Donegal.
Ontbijt in het hotel. Nadien rijden we naar Donegal, via het Graafschap Sligo.
Het mooie landschap inspireerde een van Ierland’s bekendste schrijvers, W.B.
Yeats, die begraven ligt in Drumcliffe Churchyard.
Bezoek aan Carrowmore Cemetery, waar meer dan 60 steencirkels liggen.
Diverse graven zijn meer dan 5.000 jaar oud!
Verder naar Sligo via Belleek. Hier brengen we een bezoekje aan Belleek Pottery
Factory en ervaren hoe het bekende Belleek porselein vervaardigd wordt.
Avondmaal en overnachting in regio Donegal/Letterkenny.

Dag 8. Van Donegal naar Belfast via Derry.
Ontbijt in het hotel. Bij aankomst in Derry, de omwalde stad, maken we kennis
met de Engelstalige gids voor een begeleide stadswandeling.
In de namiddag rijden we langs de Antrim kust naar Belfast. Onderweg bezoek
aan de befaamde Giants Causeway. Deze werd meer dan 60 miljoen jaar
geleden gevormd door uit zee opgestuwde lava en werd gekristalliseerd in
meer dan 40.000 polygonale basaltkolommen. Overnachting in Belfast.

Connemara
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Dag 9. Belfast en het Titanic Museum.
Na het ontbijt in het hotel volgt een gegidste tour van Belfast. De beste manier
om Belfast city te ontdekken.
We brengen ook een bezoek aan het Titanic Museum, dat opende in 2012.
Na de middag vrij in Belfast voor individuele ontdekking van de stad of shoppen
in een van de vele autovrije winkelstraten (Belfast is een écht shoppingparadijs!). Overnachting in Belfast.

Dag 10. Strangford Lough & Mount Stewart.
Ontbijt in het hotel. Deze ochtend een tour op het Ards schiereiland met o.a.
bezoek aan het Mount Stewart House & Gardens. Dit 18de eeuwse huis heeft
prachtige tuinen in alle thema’s. Nadien ferry van Portaferry naar Strangford
en een rit naar Dublin.
Optie: Traditionele Ierse avond met zang, dans en een 4-gangen dinner in
Taylor’s Three Rock of gelijkwaardig. Prijs 58 euro per persoon.
Overnachting in Dublin.

Dag 11. Dublin, de hoofdstad van Ierland.
Na het ontbijt in het hotel, ontmoeting met de Engelstalige gids voor een
kennismakingstour van Dublin. Tijdens deze tour bezoeken we Trinity College
en ook Christchurch Cathedral. Rest van de namiddag vrij.
Optie: Doe mee aan de Gaelic Games, de Keltische Spelen, o.a. Gealic
Football, Hurling, …). Minimum 10 deelnemers nodig. Prijs 42 euro/pers.
Overnachting in Dublin.
Dag 12. Afscheid van Ierland.
Na het ontbijt, vrij tot (eigen) transfer naar de luchthaven voor retourvlucht.

Temple Bar

TARIEVEN EN VOORWAARDEN

Engelstalig begeleid vanaf Dublin. Alle afreizen zijn steeds gegarandeerd!
Afreisdagen 2019:
14 mei, 28 mei, 2 juli, 16 juli, 6 augustus, 27 augustus, 1 oktober.
Prijzen:
1.515 euro: oktober 2019
1.640 euro: mei t.e.m. september 2019

Supplement single kamer: 520 euro
Kinderkorting: 1 kind (5 - 12j) op de kamer met 2 volw: 50% van tarief
volwassene, Tarief kind 0 - 5j: op aanvraag!
Korting derde volwassene: 5 euro per nacht (beperkte mogelijkheden
3de bed!)
Inbegrepen:
• 11 overnachtingen in goedgelegen 3 en 4-sterrenhotels (dubbel of
twin)
• Iers ontbijt in elk hotel
• Avondmalen in de hotels op dagen 1, 5, en 7
• Alle bezoeken, zoals voorzien in het programma
• Cruise op Lough Corrib
• Rit met paard en koets in Killarney
• Ferries over Shannon en van Portaferry naar Strangford
• Moderne autocar met chauffeur/gids tijdens rondrit
• Vergoeding bagagedrager (1 stuk pp) in de hotels
• Engelse gids tijdens Dublin city tour en Derry city tour
• Engelstalige begeleiding vanaf Dublin
• Lokale taksen en BTW

Niet inbegrepen:
• Vlucht naar Dublin (H/T)
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Niet vermelde maaltijden
• Niet vermelde uitstappen/transfers en tickets
• Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage)

Annuleringskosten:
• Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: 100 euro per persoon
• Vanaf 8 weken voor afreis tot 6 weken voor afreis:
50% van totale reissom
• Vanaf 6 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis:
75% van totale reissom
• Vanaf 4 weken voor afreis t.e.m. dag van vertrek:
totale reissom

Grand Canal Theatre
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SELF DRIVE TOURS

1. Pakket ‘Kings & Kinsmen’

Een 8-daagse rondreis met huurwagen of eigen wagen, waarbij diverse soorten verblijven
gecombineerd worden: 3 nachten in Bed & Breakfast (en/of Irish Farmhouse),
2 nachten in een driesterrenhotel en 2 nachten in een Manor House (landhuis) of kasteel.
Dag 1: Dublin Stad (12 km)
Aankomst Dublin Airport. Na oppikken huurwagen, rit naar Dublin stad.
Bezoeken in Dublin aan o.m. Trinity College (bibliotheek en The Book of
Kells), Dublin Castle of misschien the National Museum of Ireland (gratis
ingang).
Overnachting in Maldron Newlands Cross Hotel (3*) of gelijkwaardig.

Dag 2: Galway (245 km)
’s Ochtends, sightseeing tour Dublin en nadien eventueel nog bezoeken
aan St. Patrick’s Cathedral (Ierlands grootste kerk), Christchurch
Cathedral, een stop aan The Old St. James Distillery, gevolgd door een
Whiskey tasting in The Ball o’ Malt Bar.
Namiddag rit naar Galway, via Clonmacnoise.
Overnachting in Ross Lake House Hotel (4* Manor House) in Oughterard (of gelijkwaardig).

Dag 3: Connemara regio (ongeveer 200 km rondrit in Connemara)
Het land van “The Quiet Man” is een streek vol contrasten, granieten
bergen enkel bevolkt door kudden schapen en honderden kleine meren,
die een paradijs voor vissers vormen.
Een rit tot Clifden, langs Kylemore Abbey, is een aanrader.
Overnachting in Ross Lake House Hotel (4* Manor House) in Oughterard (of gelijkwaardig).

Dag 4: Galway tot Kerry (310 km, via Kilrush en Shannon/Tarbert Ferry)
Vertrek naar Kerry, doorheen het graafschap Clare, streek van
The Burren. Dit is een geologisch paradijs met meer dan
2.000 zeldzame plantjes en bloemen (o.a. wilde orchideeën).
Maak een stop aan The Cliffs of Moher, een
200 m hoge rotsformatie die oprijst uit de
Atlantische Oceaan.
Verder door naar Kilrush. Steek de rivier
Shannon over per ferry.
Overnachting in Bed & Breakfast (of Irish
Farmhouse) in Killarney regio.

Dag 5: Ring of Kerry (160 km)
Een fantastisch mooie tour op het Iveragh schiereiland (170 km).
Prachtige zichten langs bergen, veenmoerassen, meren en de
Atlantische Oceaan.
Verlaat Killarney en rij via Killorglin, langs Glenbeigh (panoramische
zichten op het schiereiland Dingle en Dingle Bay).
Verder door naar Cahirsiveen. U rijdt langs de veenmoerassen en komt
aan in Waterville, een aangenaam dorpje aan zee. Vandaar naar Sneem
Village, gekend voor al zijn kleurrijke huisjes. De rit leidt u verder langs
pittoreske plaatsjes en mooie zichten (o.a. Ladies View) van de befaamde Killarney meren en Killarney National Park.
Overnachting in Bed & Breakfast (of Irish Farmhouse) in Killarney regio.

Dag 6: Het schiereiland Dingle en Limerick (245 km)
Verlaat Killarney voor een rit op het schiereiland Dingle, het Ierland
gekend uit de succesvolle films zoals Ryan’s Daughter en ook Far and
Away.
Het gebied ten westen van Dingle heeft de grootste concentratie aan
oude sites in Kerry. In deze streek wordt ook nog het oorspronkelijke
Iers (Gaelic) gesproken.
Overnachting in Bed & Breakfast (of Irish Farmhouse) in Limerick of
omgeving.

Dag 7: Van Limerick naar Dublin (225 km)
Terugrit naar Dublin, met misschien een stop onderweg aan Birr Castle,
waar u de mooie tuinen kan bezoeken en een kijkje nemen door een van
’s werelds grootste telescopen. Verder door naar Dublin, voor inchecken
hotel op de groene rand van Dublin. De rest van de dag gezellig
rondkuieren in het centrum van Dublin?
Overnachting in Maldron Newlands Cross Hotel (3*) te Dublin of
gelijkwaardig.
Dag 8: Rit naar Dublin Airport (12 km)
Vrije dag in Dublin tot afreis uit Dublin Airport.

TARIEVEN & VOORWAARDEN

PAKKET “KINGS AND KINGSMEN”
7 nachten vooraf geboekte Self Drive Tour

3 nachten in mix van B&B, 2 nachten Hotel***, 2 nachten Manor House of Kasteel
Reisperiodes 2019

jan., febr., maart, nov., dec.
april, oktober

mei t.e.m. september

3de persoon op kamer - korting
Supplement single kamer
Extra nacht in Dublin

PP in dubbele kamer

Kind (3 - 12 jaar)

€ 550

€ 275

€ 15

/

€ 535

€ 275

€ 625

€ 275

Zie aanbod hotels Dublin

€ 275

/

Zie aanbod hotels Dublin

Bovenstaande prijzen zijn per persoon, per nacht in dubbele kamer, Iers ontbijt inbegrepen.
Tarief kind (max. 2) is van toepassing wanneer op de kamer samen met 2 volwassenen.
Eventuele huurwagen niet inbegrepen in de prijzen. Vraag onze tarieven.

Dingle Bay
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2. Pakket ‘Ireland, the classic tour’

Een 8-daagse rondreis in huurwagen of eigen wagen met verblijf ofwel in B&B’s
ofwel in hotels 3 en 4 sterren ofwel in Manor House Hotels. Dit programma start en eindigt in Dublin.

Dag 1. Dublin.
Beschrijving, zie programma Kings & Kinsmen
Overnachting: Dublin (B&B of hotel of Manor House)

Dag 6. Schiereiland Dingle en Limerick.
Beschrijving, zie programma Kings & Kinsmen
Overnachting: Killarney (B&B of hotel of Manor House)

Dag 7. Van Limerick naar Dublin.
Beschrijving, zie programma Kings & Kinsmen
Overnachting: Dublin (B&B of hotel of Manor House)

Dag 2. Van Dublin naar Galway.
Beschrijving, zie programma Kings & Kinsmen
Overnachting: Galway (B&B of hotel of Manor House)

Dag 3. Connemara.
Beschrijving, zie programma Kings & Kinsmen
Overnachting: Galway (B&B of hotel of Manor House)

Dag 8. Rit naar Dublin Airport.
Afscheid.

Geselecteerde hotels 3* en 4* (of gelijkwaardig):
Maldron Newlands Cross Hotel 3* (Dublin), Clayton Hotel 4* (Galway),
Brandon Hotel 3* (Killarney), Limerick City Hotel 3* (Limerick).

Dag 4. Van Galway naar Kerry.
Beschrijving, zie programma Kings & Kinsmen
Overnachting: Killarney (B&B of hotel of Manor House)

Geselecteerde Manor House Hotels 4* (of gelijkwaardig):
Fitzpatrick Castle Hotel (Dublin), Ross Lake House Hotel (Galway),
Parknasilla Resort Hotel (Killarney), Dunraven Arms (Limerick).

Dag 5. De Ring of Kerry.
Beschrijving, zie programma Kings & Kinsmen.
Overnachting: Killarney (B&B of hotel of Manor House)

TARIEVEN & VOORWAARDEN

PAKKET “IRELAND, THE CLASSIC TOUR”
7 nachten vooraf geboekte Self Drive Tour

2019

Logies ofwel in B&B’s of in 3/4-sterren hotels of Manor Houses

januari - maart
nov. - dec.

april
oktober

mei

B&B
€ 375
€ 375
€ 375
Hotel 3 sterren
€ 350
€ 395
€ 455
Manor House
€ 750
€ 750
€ 900
Kortingen kinderen -12j en supplementen single, op aanvraag.
Alle prijzen zijn per persoon in dubbele/Twin kamer, incl. Iers ontbijt
Eventuele huurwagen is niet inbegrepen in de prijzen.

juni
september
€ 422
€ 455
€ 900

juli
augustus
€ 427
€ 455
€ 825
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3. Pakket ‘Leef als een kasteelheer’
Een klassieke 8-daagse rondrit met huurwagen of eigen wagen,
langsheen een gedeelte van de mooie westkust. Verblijf in kastelen!

Dag 1. Aankomst in Dublin.
Aankomst Dublin Airport. Na oppikken huurwagen, rit naar Dublin stad.
Bezoeken in Dublin aan o.m. Trinity College (bibliotheek en The Book of
Kells) of misschien The National Museum of Ireland (gratis ingang).
Overnachting in Clontarf Castle, dd. 1172 of in Fitzpatrick Castle.

Dag 2. Dublin.
Kans om uitgebreid Dublin te bezoeken. Er zijn heel wat musea en
interessante te bezoeken plaatsen, zoals Dublin Castle, Christchurch
Cathedral, The Guinness Storehouse, The Old Jameson Distillery,
Dublinie, …
Overnachting in Clontarf Castle, dd. 1172 of in Fitzpatrick Castle.

Dag 3. Galway & Clifden.
In de ochtend na het ontbijt uitchecken en Dublin verlaten, richting
binnenland. Misschien een bezoekje aan Belvedere House, tuinen &
park? Dit prachtige 18de eeuws statig huis van Robert Rochfort ligt in
een groot park aan de oevers van Lough Ennell. Verder is ook de
historische site van Clonmacnoise een aanrader.
Eens aangekomen in Galway, merkt u onmiddellijk de vroegere Spaanse
invloeden. Verder richting Clifden, doorheen de woeste schoonheid van
The Connemara.
Overnachting in Abbeyglen Castle te Clifden (of gelijkwaardig)

Dag 4. Connemara.
Een volledige dag touren in de prachtige Connemara, de heuvelachtige
streek met meren en kleine riviertjes. Bezoek zéker Connemara National
Park en Kylemore Abbey met de mooie omwalde tuinen. Kylemore
Abbey was tot enkele jaren geleden een exclusive kostschool voor
meisjes, destijds gesticht door de Benedictijner Orde uit Ieper.
Rij langs Leenane waar u eventueel kan inschepen op een korte
zeecruise doorheen Killary Fjord.
Overnachting in Abbeyglen Castle te Clifden (of gelijkwaardig)

Dag 5. Connemara & Clare.
Verlaat Clifden na het ontbijt en rij zuidwaarts, Galway voorbij, richting
County Clare, gekend als het Land van Kastelen.
Tip: Onderweg stop voor heerlijke scones en tee in Rathbain Farm.
U rijdt doorheen het spooklandschap van The Burren. Bezoek hier zéker
The Cliffs of Moher, een 8 km lange rij van kliffen die loodrecht uit zee
oprijzen tot wel 200 m hoog! Verder naar Tralee, waar overnachting in
Ballyseede Castle (of gelijkwaardig)

Dag 6. Schiereiland Dingle.
Vandaag een volledige dag op het schiereiland Dingle. Vele van de
prachtige zichten zijn gekend uit de films zoals Ryan’s Daughter en ook
Far and Away. In het uiterste wensten kan u de Blasket Island Heritage
Centre bezoeken. U kan ook een 2 à 3 uur durende boottrip maken
langsheen de negen Blasket eilanden.
Het gebied ten wensten van Dingle heeft de grootste concentraties aan
oude sites in Kerry. Hier wordt ook vaak het oorspronkelijke Iers
gesproken (Keltisch of Gaelic).
Overnachting in Ballyseede Castle in Tralee (of gelijkwaardig)

Dag 7. Van Limerick naar Dublin.
Na Tralee, rit naar Limerick. Een stad waar zeker een uurtje of twee kan
verbleven worden. Een bezoek waardig: het Hunt Museum, met de
grootste privé collectie van kunst en antiek in Ierland én uiteraard ook
King John’s Castle! Op rit naar Dublin is een kleine omweg naar Cashel
de moeite waard. Bezoek er The Rock of Cashel.
Verder richting Dublin, met stop in Kildare, waar overnachting in
Barberstown Castle (of gelijkwaardig).

Dag 8. Afscheid.
Na het ontbijt in het kasteel, vrij tot rit naar
Dublin Airport voor terugvlucht naar huis.

TARIEVEN & VOORWAARDEN

PAKKET “LEEF ALS EEN KASTEELHEER”

7 nachten Self Drive Tour met overnachtingen in Kastelen

2019
feb. t.e.m. april
mei t.e.m. sept. okt. t.e.m. dec.
Verblijf in twin/dubbel
€ 750
€ 935
€ 750
Verblijf in triple kamer
€ 725
€ 915
€ 725
Single supplement
€ 375
€ 375
€ 375
Kind 3 - 12 jaar
€ 265
€ 290
€ 265
Bovenstaande prijzen zijn pp, per nacht in dubbele kamer, Iers ontbijt inclusief
Kinderkorting voor max. 2 kinderen op de kamer bij 2 betalende volwassenen
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4. Pakket ‘Irish Whiskey Tour’

Een 8-daagse individuele rondreis met huurwagen of eigen wagen en overnachtingen in een mix van B&B’s
(steeds met eigen badkamer), goede hotels 3 sterren en een manor of 4-sterrenhotel.
Transport naar en van Ierland en eventuele huurwagen zijn niet inbegrepen.
Ierland, het land waar het “Levende Water” of “Uisce beatha” uitgevonden werd!
Sommige inkomgelden en/of tastings zijn inbegrepen.

Dag1. Naar Cork.
Bij aankomst in Dublin neemt u op de luchthaven uw huurwagen op,
waarna rit naar Cork via het prachtige natuurgebied van de Wicklow
Mountains ofwel langs Tipperary en de autosnelweg M8. Indien u met
eigen wagen komt is de haven van aankomst waarschijnlijk Rosslare in
het zuid-oosten. Vandaar is het een mooie kustrit langs Waterford naar
Cork.
Bezoek aan de Old Middleton Distillery, nu uitgebaat door Jameson.
Het gegidst bezoek duurt 1 uur, waarna tasting van 3 Whiskey’s.
Overnachting in Co. Cork. B&B in Blarney of omgeving

Dag 2 en 3. Killarney.
Twee nachten verblijf in het mondaine Killarney. De stad die ideaal
gelegen is voor bezoeken aan de Ring of Kerry en het Schiereiland
Dingle. Dat schiereiland en zijn prachtige landschappen deed dienst voor
heel wat mooie films, zoals o.m. Ryan’s Daughter.
In Dingle kan u ook de Dingle Distillery bezoeken (niet inbegrepen in de
prijs).
In het centrum van het gezellige stadje Killarney vindt u The Celtic
Whiskey Bar. U krijgt er de “Distiller’s Apprentice Tour”, een Engelstalig
gegidste tour gedurende 1 uur. Nadien kan u (betalend) enkele uitgelezen
single malts proeven.
Overnachtingen in Cahernane House Hotel (of gelijkwaardig)

Dag 4. Naar Galway via The Burren.
Na het uitgebreid Iers ontbijt, uitchecken en rit noordwaarts naar County
Galway. De rit gaat via The Burren, een heel speciaal landschap van
ongeveer 300 km² dat bestaat uit rotsen en grote platte stukken kalksteen. Bezoek hier de befaamde Cliffs of Moher. Niet ver van Shannon
Airport passeert u aan Bunratty Castle & Folk Park én de eeuwenoude
pub Durty Nellie’s. Hier proeft u o.m. de artisanaal gerookte wilde zalm
van The Burren Smokehouse, dat overigens ook te bezoeken valt.
The Burren verlaat u best langs de mooie kustroute “Black Head”.
U passeert u dan in Ballyvaughan, waar een bezoekje aan O’Loclainn’s
Irish Whiskey Bar zeker de moeite waard is!
Verder naar Galway.
Inchecken B&B, omgeving Galway.

Dag 5. Galway en The Connemara.
Vandaag ontdekking van The Connemara, de streek van de vele meren
en riviertjes. Breng zeker een bezoekje aan Kylemore Abbey en tuinen.
Dit was ooit een kostschool voor meisjes en tot op heden nog steeds
bewoond én eigendom van de kloosterorde van de Benedictijner nonnetjes, afkomst in uit het Vlaamse Ieper.
In het centrum van Galway neemt u deel aan The Irish Whiskey Trail
Galway, waarbij u met een lokale Ierse gids 3 verschillende pubs bezoekt

en 6 verschillende Whiskey’s zal proeven (waaronder Connemara
Peated Malt en Wild Geese Single Malt, …).
Overnachting in Galway of omgeving.

Dag 6. Van Galway naar Dublin.
In de loop van de ochtend uitchecken en rit naar de oostkust van Ierland,
via autostrade M6.
Iets over de helft van de rit, verlaat u de M6 in Kilbeggan. Daar bezoekt
u Kilbeggan Distillery (vroeger Locks Distillery). Na een Engelstalig
gegidste tour, kan u proeven van 3 verschillende Whiskey’s.
Nadien verder naar Dublin, de hoofdstad van Ierland.
Dublin is een oude stad met een geschiedenis met veel mooie gebouwen
en als universiteitsstad toch heel veel jonge inwoners.
Hier valt heel wat te bezoeken, zoals o.m. Trinity College met befaamde
Book of Kells, Dublin Castle en natuurlijk ook de tegenwoordige nummer
1 topattractie, The Guinness Storehouse.
In Dublin bezoekt u de werkende distillerie Teeling Distillery. Na een
Engelstalig gegidste tour van ongeveer 1 uur, kan u proeven van drie
verschillende Whiskey’s.
Overnachting in Maldron Hotel Newlands Cross 3* of gelijkwaardig.

Dag 7. Dublin.
Twee nachten Dublin is wel echt de minimum om deze mooie stad te
bezoeken. Laat zo mogelijk de wagen staan want in Dublin centrum is
alles tevoet te doen.
Het geanimeerde Temple Bar is uiteraard een must, maar kan wel druk
een rumoerig zijn ’s avonds.
Overnachting in Maldron Hotel Newlands Cross 3* of gelijkwaardig.

Dag 8. Afscheid.
Na het ontbijt in het hotel, rit naar de luchthaven waar huurwagen wordt
afgezet en u de vlucht huiswaarts neemt. Ofwel met eigen wagen naar
Dublin Port of Rosslare Port (eventueel kan een extra nacht tussen
Dublin en Rosslare bijgeboekt worden).

TARIEVEN & VOORWAARDEN

PAKKET “LEEF ALS EEN KASTEELHEER”

7 nachten Self Drive Tour met overnachtingen in Kastelen
2019

jan. t.e.m. maart
nov. t.e.m. dec.

april & okt.

mei t.e.m. dec.

Verblijf in twin/dubbel
€ 660
€ 715
€ 780
Verblijf in triple kamer
€ 650
€ 700
€ 770
Single supplement
€ 310
€ 310
€ 360
Bovenstaande prijzen zijn pp, per nacht in dubbele kamer, Iers ontbijt inclusief
Inbegrepen pakket: Teeling Distillery Dublin – Old Middleton Distillery Cork –
Celtic Whiskey Bar Killarney – Irish Whiskey Trail Galway – Kilbeggan Distillery
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5. Pakket ‘Family Tour’

Een 8-daagse Self Drive tour in zuidelijk Ierland, speciaal uitgewerkt voor families, met leuke toffe plekjes
voor kinderen (jong én oud). Bovendien zijn 2 kinderen tot 12 jaar gratis op de kamer bij de ouders!

Dag 1. Welkom In Ierland.
Aankomst in Dublin Airport waar u de huurwagen meeneemt, of u komt
met eigen wagen. Rit naar Dublin centrum. Een Hop-on Hop-off busrit
is een goeie start van een ontspannend verblijf in Dublin en geeft een
goed overzicht van de stad.
Dublin Zoo is gekend van de serie op Vlaamse televisie én is een geliefd
bezoek voor iedereen. Na Dublin Zoo misschien nog een wandeling in
het naastgelegen Phoenix Park? Houdt u van chocolade? Wie niet!
Bezoek de Butlers Chocolate Experience. Na een rondleiding waar u alles
over chocolade verneemt is het uiteraard tijd om te proeven!
Overnachting in Dublin.

Dag 2. Dublin.
Vandaag stellen we een bezoek voor aan Dublinia, een van de drie topattracties in Dublin.
Dublinia vertelt het verhaal van de Vikings die in de middeleeuwen
Ierland binnenvielen.
Nadien kan u alles over Ierse mythes en legendes vernemen in het
“Leprechaun Museum”, héél populair bij de kinderen.
Voor exotisch plezier, bezoek Rainforest Adventure Golf in het zuiden
van de stad.
Overnachting in Dublin.

Dag 3. Dublin - Waterford.
Verlaat Dublin en rij zuidwaarts in de Wicklow Mountains, ook wel de
Tuinen van Ierland genoemd. Glenroe Farm is zeker een bezoekje waard,
zowel educatief als plezierig. De boerderij heeft tal van kleine en grote
erfdieren én een grote openlucht speeltuin.
Hierna verder naar Waterford, waar een bezoekje aan Waterford Crystal
de moeite is. Met een gids neemt u een kijkje achter de schermen en
volgt u gedetailleerd hoe kristal geproduceerd wordt.
Overnachting in Waterford of omgeving.

Dag 4. Waterford - Cork - Kerry.
Vandaag, een rit naar het graafschap Kerry, met onderweg een eerste
stop in Cork: Fota Wildlife Park, de grootste toeristische attractie van
Cork. Heel wat dieren lopen vrij in het vele hectaren grote park.
Overnachting in Killarney of omgeving.

Dag 5. Killarney & The Ring of Kerry.
Breng zéker en vast een bezoekje aan Killarney National Park, de 3
meren en uiteraard ook daaraan grenzende Ring of Kerry. Dat is een 165
km lange panoramische route, langs meren, rivieren, turfvenen en
moerassen. De combinatie van oceaan, met het heuvelachtige binnen-

TARIEVEN & VOORWAARDEN

land en de pittoreske kleurrijke dorpjes maken deze trip een mooie
ontdekking.
Verlaat Killarney en rij via Killorglin, langs Glenbeigh en ontdek de
mooiste zichten op Dingle Bay, ook gekend van de succesvolle films
zoals Ryan’s Daughter en ook Far and Away. Sinds 1983 is Dingle Bay
ook de leefplaats van Ierland’s meest bekende wilde dolfijn, Fungie.
Overnachting in Killarney of omgeving.

Dag 6. Kerry - Galway.
Vandaag verder noordwaarts, richting Galway (de streek van de meren),
maar eerst passeert u door The Burren, wat zoveel betekent als Rotsige
Omgeving. Het is een heel speciaal landschap met grote platte stenen
en kleine zeldzame bloemetjes.
Aanbevolen stop: de Cliffs of Moher, een 8 km lange rotsformatie die
loodrecht uit zee oprijst (tot 230 m boven de zeespiegel).
Voor de kleinste avontuurzoekers, raden we aan een bezoekje te brengen
aan de Aillwee grot en vogel centrum. De grot ligt in Ballyvaughan, 25
km ten zuiden van Galway. Een gegidste tour leidt u langs een
donderende waterval, rare rotsformaties, zeldzame mineralen, kristallen
en fossielen. In het vogel centrum huizen o.m. arenden, haviken, valken
en uilen. Overnachting in Galway.

Dag 7. Galway.
Bezoek het National Aquarium waar alle mogelijke soorten vissen leven.
Nadien een rit doorheen The Connemara, ongerepte natuur van de vele
meren, riviertjes en venen. Streek van vele contrasten, kleuren en ruwe
wildernis.
Breng hier zeker een bezoekje aan Kylemore Abbey en de omwalde
tuinen. Tot enkele jaren geleden was dit een kostschool voor meisjes,
geleid door de kloosterorde van de Benedictijner nonnetjes,
oorspronkelijk uit Ieper.
Kleine dierenvrienden zullen het fijn vinden op de Turoe Pet Farm. De
boerderij huist varkens, pony’s, koeien, ezels, geiten en schapen.
Meer avonturen in het Killary Adventure Centre waar o.a. volgende
activiteiten mogelijk zijn: vlotten bouwen, boogschieten, kajakken en water trampolines, …
Overnachting in Galway.

Dag 8. Afscheid.
Na het ontbijt nog wat vrije tijd waarna
rit naar Dublin Airpor t. Daar wordt de
huurwagen afgezet en terugvlucht naar
huis genomen.
Met eigen wagen rijdt u naar de haven
waar retourvaart met ferry.

PAKKET “THE FAMILY TOUR”

7 nachten vooraf geboekte Self Drive Tour
Verblijf in 3 en 4-sterren hotels

2019
Volwassene
Kind 3j-12j
Single suppl.
Triple (+12j)
Prijzen per persoon voor 7 nachten in dubbel/twin (incl. Iers ontbijt)
januari - april
€ 525
Gratis
€ 350
€ 510
mei & sept.
€ 590
Gratis
€ 350
€ 575
juni - aug.
€ 625
Gratis
€ 350
€ 610
okt. - dec.
€ 525
Gratis
€ 350
€ 510
Excursiepakket
€ 135
€ 85

Optioneel excursiepakket: Dublin Zoo, Butler’s Chocolate Experience, Dublinia, Waterford
Chrystal, paard & kar tour Killarney, Cliffs of Moher, Ailwee Caves, Kylemore Abbey &
Gardens
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6. Pakket ‘Causeway kustroute Noord-Ierland’
Dag 1. Welkom in Ierland.
Aankomst in Dublin Airport of met eigen wagen in Dublin Port. Laat jezelf
opgaan in de atmosfeer van deze mooie, jeugdige stad die op cultureel
vlak toch heel veel te bieden heeft. Bezoek o.a. Trinity College (met the
Book of Kells) en The Guinness Storehouse of the Old Jameson Whiskey
Distillery. Overnachting in Dublin.
Dag 2. Van Dublin naar Belfast.
Verlaat Dublin in de ochtend en rij noordwaarts naar Dublin, via Newry
en Downpatrick, waar u het St. Patrick Centre kan bezoeken, alsook
Down Cathedral. Rij nadien verder tot Castle Ward dat over Strangford
Lough uitkijkt. Volgende stop in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland.
De stad in heel wat moderner geworden met mooie winkellanen, maar
Belfast heeft ook nog steeds heel mooie stukken Georgische, Victoriaanse en Edwardische architectuur (vooral in City Hall). Op de rand van de
stad ligt Queens University, ook een pareltje van architectuur. Tegenwoordig is de meest bezochte attractie in Belfast het Titanic Museum.
Tip: Ga eens een typische pint drinken in de oudste pub van Belfast,
The Crown Bar.
Overnachting in Belfast.

Dag 3. Van Belfast naar Ballymena.
De Causeway route begint reeds in Belfast. Rij noordwaarts op de M2
autostrade langs Newtonabbey naar het kuststadje Carrickfergus. Verder
kan je opnieuw een avontuurlijke wandeling maken op The Gobbins Cliff
Path. Deze wandeling is na grondige renovatie opnieuw geopend en met
een gids kan je de toch wel niet te onderschatten wandeling langs, door
en onder de kliffen aan zee maken. Voorzie goeie wandelschoenen!
Verder langs Larne en Ballygally, waar een bezoek aan Ballygally Castle
zeker de moeite is. Wat noordwaarts van Ballygally ligt het sublieme
Carnfunnock Country Park.
Ga verder noordwaarts langs de kust en bezoek een van Ierland’s oudste
landgoederen, Glenarm Castle. Het kasteel en de tuinen zijn open voor
publiek van mei t.e.m. september. Nu volgen het dorp Broughshane en
de impressionante Slemish Mountain. Hier werd St. Patrick destijds in
slavernij gedwongen. We maken een korte bocht en rijden inland,
richting Ballymena, een stadje met veel winkels, restaurants en lokale
attracties. Overnachting in Ballymena.

Dag 4. Van Ballymena naar Portrush.
Vandaag rijden we opnieuw naar de kust en pakken de Causeway kust
route weer aan.
Bezoek Glenariff Forest Park en kies een van de vier wandelingen.
Verder op de kustroute, een van de hoogtepunten: Carrick-a-Rede ropbridge, een hangbrug die een in zee gelegen klif verbindt.
Een tweede hoogtepunt volgt nadien : The Giant’s Causeway. Deze werd
meer dan 60 miljoen jaar geleden gevormd door uit zee opgestuwde
lava en werd gekristalliseerd in meer dan 40.000 polygonale
basaltkolommen. Verder aan de kust ligt 14de eeuws Dunluce Castle.
We besluiten deze dan in Portrush, befaamd voor de prachtige gouden
stranden. Overnachting in Portrush.

Dag 5. Van Portrush naar Derry.
Langs de mooie kusten verder naar Portstewart, een geliefde plek bij
surfers. Wij rijden nu binnenland in, naar Coleraine. Hier kan je o.m. een
van de oudste nederzettingen in Ierland bezoeken: Mountsandel, anderhalve kilometer bij de stad.
Opnieuw naar de kust, richting westen, met een stop aan Mussenden
Temple, nabij Castlerock.
Rij richting Binevenagh Mountain, een plek met vele adembenemende
zichten. Uiteindelijk komen we aan in Derry, de historisch omwalde stad.
Maak een wandeling rondom de stad op de wallen en bezoek ook Guildhall.
Dag 6. Van Derry naar Enniskillen.
Na Derry rijden we noordwaarts naar het schiereiland Inishowen, met
oostwaarts Lough Foyle en ten westen Lough Swilly. Daar begint The
Wild Atlantic Way.
Het landschap in typisch Donegal : woest, verlaten en heuvelachtig. Op
de rit naar Enniskillen, passeren we Donegal Stad en rijden verder naar
het Graafschap Fermanagh, dat opnieuw in Noord-Ierland ligt.
Fermanagh heeft een massa aan meren en groene natuur. Lough Erne
bestaat uit twee meren, met in het midden het stadje Enniskillen. Een
mooie streek om te vissen.
Overnachting in Enniskillen.

Dag 7. Van Enniskillen naar Dublin.
Vandaag rit terug naar Dublin, misschien doorheen de Boyne vallei.
Langs historische graven in Newgrange en de legendarische Hill of Tara,
zetel van de vroegere Ierse koningen.
In Oldbridge House maakt u kennis met het verhaal over de Battle of the
Boyne, een gevecht tussen Koning William III en zijn schoonvader, Koning James II dat plaats vond in 1690. U verneemt meer in het nabijgelegen bezoekerscentrum, Brú Na Bóinne.
Nadien verder naar Dublin.
Overnachting in Dublin.

Dag 8. Afscheid van Dublin.
Een laatste uitgebreid Iers ontbijt in uw hotel. Nog enkele bezoeken aan
deze levendige, culturele stad en een rit naar Dublin Airport voor
terugvlucht of met uw wagen naar Dublin Port.

TARIEVEN & VOORWAARDEN

CAUSEWAY KUSTROUTE NOORD-IERLAND
7 nachten in mix van B&B’s en Hotels, 3 en 4 sterren

2019

jan. t.e.m. maart
nov. & dec.

april & okt.

mei t.e.m. sept.

Verblijf in twin/dubbel
€ 510
€ 570
€ 630
Verblijf in triple kamer
€ 500
€ 560
€ 620
Single supplement
€ 315
€ 315
€ 315
Kind, 3 tot 12 jaar**
€ 225
€ 225
€ 225
Excursiepakket (optie)*
€ 95
€ 95
€ 95
Bovenstaande prijzen zijn per persoon, per nacht in dubbele kamer, Iers ontbijt inclusief
Excursiepakket: Down Cathedral, Castle Ward Estate, The Gobbins Coastal
path Guided Tour, Glenarms Castle Gardens, Giant’s Causeway & Visitor Centre, Dunluce Castle, Mussenden Temple and Downhill Demesne, Brú Na
Bóinne Visitor Centre
* Tarief Kind tot 12j voor excursiepakket bedraagt € 55
** Tarief kind is van toepassing, wanneer op kamer met 2 volwassenen.
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7. Pakket ‘The Wild Atlantic Way’

Deze prachtige uitgestippelde autoroute die voor het eerst voorgesteld werd in 2014, was een groot succes en
bieden we in 2016 opnieuw heel graag aan!
The Wild Atlantic Way, een 11-daagse langs de mooiste plekjes en pareltjes aan de Atlantische kustlijn van Ierland.
Tijdens deze prachtige rondreis logeet u in een mix van hotels 3* en 4*, gezellige B&B’s (steeds met eigen badkamer) en in een kasteel of manor!
Dag 1. Fáilte go héireann. (welkom in Ierland)
Aankomst in Dublin, de hoofdstad van Ierland. De geschiedenis van de
stad gaat terug naar de periode van de Vikings in de 9de eeuw.
Overnachting in Dublin: Maldron Newlands Cross Hotel 3*, of gelijkwaardig

Dag 2. Sligo/Donegal regio.
Verlaat Dublin en reis westwaarts, waar u start met de Wild Atlantic Way
route in het noordwesten. Sligo is gekend als Yeats Country. Die streek
heeft vele werken van de schrijven en Nobelprijswinnaar W.B. Yeats
geïnspireerd! Sligo is ook gekend voor zijn mooie stranden en traditionele zeewierbaden en behandelingen.
Overnachting in Clarion Hotel Sligo 4* of gelijkwaardig.

Dag 3. Sligo/Donegal regio.
Ontdek vandaag de prachtige kliffen bij Slieve League (Sliabh Liag, in
het Keltisch). Deze horen tot de hoogste kliffen in Europa. Van het bezoekerscentrum kan u te voet of met een minibusje tot bijna op de kliffen! Wenst u de kliffen op een heel originele manier te bekijken, dan
neemt u de smalle open Nuala Star boot in het haventje van Teelin.
Overnachting in Clarion Hotel Sligo 4* of gelijkwaardig.

Dag 4. Mayo.
Verder west met stop aan Céide Fields at Ballycastle. Dit is het grootste
monument ter wereld daterend uit het stenen tijdperk. Nadien verder via
het pittoreske dorpje Newport, gekend voor riviervissen en ook vissen
op zee. Het dorp ligt te midden van de 42 km Great Western Greenway
(open sinds 2011), het langste off-road wandel –en fietstraject in Ierland. Overnachting in B&B 3*, Co. Mayo.

Dag 5. Mayo.
Maak vandaag zeker de nodige tijd voor een bezoek aan Achill Island,
makkelijk te bereiken via de brug. Het eiland biedt een massa aan buitenactiviteiten, zoals bergklimmen, vissen, golf, schilderen, paardrijden,
surfen, windsurfen, duiken,…
Een tour op het eiland (kan ook met de fiets !) brengt u langs adembenemende zichten!
Terug op het vasteland moet u zeker ook eens het charmante stadje
Westport bezoeken. Tal van restaurantjes, typische pubs. Stap eens binnen in Matt Molloys Pub, gekend voor de prachtige muziek en eigendom
van de fluitspelers van de wereldbekende Ierse band, the Chieftans.
Overnachting in B&B 3*, Co. Mayo.

Dag 6. Galway.
Vandaag verder zuidwaarts, langs de Atlantische grillige kusten.
Ontdek de ongerepte natuur van de Connemara, streek van de vele
meren, riviertjes, venen. Streek van de vele contrasten, kleuren en ruwe
wildernis. Maak zeker een stop aan Kylemore Abbey wanneer u naar
Clifden rijdt, de grootste stad in de Connemara.
Kylemore Abbey, ooit een kostschool voor meisjes, is nog steeds in het
bezit en bewoond door de kloosterorde van Benedictijner nonnetjes, oorspronkelijk uit Ieper. Vergeet niet naast het mooie gebouw ook de
omwalde tuin even in te lopen. Vanuit het nabijgelegen dorpje Creggan
kan u een bezoekje brengen aan het kleine eilandje Omey. Bij laagwater
kan dat zelfs te voet!
Op het vasteland brengt de rit u verder naar het vissersdorpje Roundstone, waar u o.m. kan proeven van vers gevangen kreeft of krab.
Indien u ’s avonds in Galway entertainment zoekt, dan kan u zeker
terecht in de Trad on the Prom Show die er 3 keer per week in de zomerperiode loopt. Overnachting in Salthill Hotel 3* in Galway.
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Dag 7. Clare.
‘s Ochtends nog even een stadswandeling in Galway, een van de meest
levendige plekken in Ierland. Nadien zuidwaarts, richting Co. Clare, langs
de mooie kustroute “Black Head”. Deze brengt u recht in The Burren,
een heel speciaal landschap van ongeveer 300km² dat bestaat uit
heuvels, rotsen, grote platte stukken kalksteen, waartussen zeldzame
bloemetjes. Liefhebbers van dolfijnen kunnen een boottocht maken met
de Dolphin Discovery Kilrush. U heeft dan 98% kans dolfijnen te ontmoeten in volle zee! Overnachting in Temple Gate Hotel 3* (Ennis. Co.
Clare) of gelijkwaardig.

Dag 8. Kerry.
Maak vanuit Killimer naar Tarbert een 20min durende overtocht met de
carferry. Dit is een van de langste en diepste riviermondingen in Europa.
Twintig kilometers ten oosten van Tarbert, langs rivier Shannon, vindt u
een unieke attractie : Foynes Flying Boat Museum.
Van 1939 tot 1945 was Foynes het centrum voor luchtvaart tussen
Amerika en Europa. Het museum stelt heel wat dingen en toestellen uit
die periode tentoon. Hier werd ook de befaamde Irish Coffee uitgevonden! Piloot Joe Sheridan wou enkele verkleumde passagiers opwarmen
en goot wat verwarmde Whiskey in een sterke koffie.
Verder naar Tralee waar een bezoek aan het nieuwe Tralee Bay Wetlands
Centre een must is als u houdt van natuur en natuurbescherming.
Nadien kan u het schiereiland Dingle verkennen, met tal van mooie
zichten gekend uit de succesvolle films zoals Ryan’s Daughter en ook
Far and Away. Het Dorpje Dingle zelf heeft heel wat lekkere visrestaurants en gezellige pubs. Het gebied ten westen van Dingle heeft de grootste concentratie aan oude sites in het graafschap Kerry. In deze streek
wordt nog het oorspronkelijk Iers (Gaelic) gesproken. Van hieruit heeft
u ook een zicht op de Blasket Islands, verlaten sinds 1953.
Overnachting in B&B 3*, Co. Kerry.

Dag 9. Kerry.
Vandaag een rit langs Ierland’s meest bekende route, de Ring of Kerry,
een 170km rit op het Ivreagh schiereiland. Stop aan Valentia eiland en
bezoek de Skellig Experience, een tentoonstelling gewijd aan de Skellig
eilanden. Deze liggen 12km uit de kust en zijn nu UNESCO werelderfgoed. Het grootste eiland, Skellig Michael, kan ook per boot bezocht

TARIEVEN & VOORWAARDEN

PAKKET “WILD ATLANTIC WAY”

10 nachten in mix van 3*/4* hotels, B&B’s, kasteel/Manor House

2019
jan. t.e.m. april mei t.e.m. sept.
okt. t.e.m. dec.
Verblijf in twin/dubbel
€ 675
€ 750
€ 675
Verblijf in triple kamer
€ 650
€ 725
€ 650
Single supplement
€ 375
€ 375
€ 375
Bovenstaande prijzen zijn per persoon, per nacht in dubbele kamer, Iers ontbijt inclusief
We raden volgende excursies/bezoeken aan : Dublin City, Malin Head, Lough
Gill Cruise, Queen Maebh’s Cairn, Slieve League Cliffs, Achill Island, Galway
City, Connemara National Park, Kylemore Abbey, The Burren region,
Schiereiland Dingle, Garnish Island, Cork City, Rock of Cashel,…
Kinderkortingen, op aanvraag.

WILD ATLANTIC WAY “DELUXE”
10 nachten in 5-sterren accommodatie

2019
jan. t.e.m. april juni t.e.m. sept.
april, mei & okt.
Verblijf in twin/dubbel
€ 1375
€ 2100
€ 1815
Single supplement
€ 1110
€ 1650
€ 1375
Bovenstaande prijzen zijn per persoon, per nacht in dubbele kamer, Iers ontbijt inclusief
Overnachtingen in volgende tophotels (of gelijkwaardig):
Dublin: Merrion Hotel – Donegal: Solis Lough Eske Castle –
Mayo/Connemara: Ballynahinch Castle – Galway: Glenlo Abbey –
Clare: Dromoland Castle – Kerry: Sheen Falls Lodge

Kinderkortingen, op aanvraag.

worden. De kronkelige baan brengt u langs veenmoerassen en grillige
rotspartijen naar Waterville, een aangenaam dorpje aan zee (standbeeld
van Charly Chaplin). Vandaar naar Sneem Village, gekend voor al zijn
kleurrijke huisjes. De rit leidt u verder langs pittoreske plaatsjes en mooie
zichten (o.a. Ladies View) van de befaamde 3 Killarney meren en het
Killarney National Park.
Overnachting in B&B 3* , Co. Kerry.

Dag 9. Cork (Alternatief voor 2de dag Kerry. Maak uw keuze!)
Vertrek richting Cork en rij doorheen de rotstunnels naar Glengarriff,
langs het Caha gebergte op het Beara schiereiland. De tuinen van Ilnacullin (Garinish Island) zijn de moeite waard. Het is een uniek eiland dat
een heel grote variëteit aan planten heeft. Met zijn ongewoon micro klimaat zijn er ook heel wat subtropische platen aanwezig. De Harbour
Queen Ferries hebben een geregelde service tussen Glengarriff Pier en
de tuinen op het Garinish eiland.
Verder naar Cork, via Skibbereen en Clonakilty.
Vergeet ook niet Bantry House and Gardens !
Overnachting in B&B 3*, regio Cork

Dag 10. Dublin.
Vooraleer af te reizen naar Dublin, toch nog een bezoek aan een merkwaardige attractie in het centrum van Cork : The Victorian English Market. Dit is een overdekte markt voor vis, vlees, fruit, kaas en nog veel
meer. De markt gaat terug naar 1610, maar de huidige gebouwen
dateren uit 1786.
Stop in Cashel voor een bezoek aan de befaamde Rock of Cashel, een
van de meest gefotografeerde sites in Ierland.
Verder naar Dublin, voor een laatste avond in Ierland.
Vanavond een traditionele Ierse avond (live music, zang, dans en een
3-gangen menu) in Merry Ploughboys Pub (geen transfers inbegrepen).
Overnachting in Fitzpatrick Castle Hotel 4* te Dublin.

Dag 11. Afscheid van Dublin. Slán Abhaile.
Rit naar Dublin airport voor uw retourvlucht (of blijf nog een extra nachtje
in Dublin).
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8. Stel zelf uw pakket samen!
Bovenstaande programma’s geven de meest gevraagde en populairste routes weer, maar uiteraard kan u zélf uw eigen route uitstippelen. U bepaalt zelf in welke streek of stad u wenst
te overnachten. U kiest zelf waar u logeert in een B&B,
waar in een hotel of misschien logeert u wel ergens
een nachtje in een Manor of kasteel.
Kortom, u creëert zelf uw ideale rondreis!
Uw reisagent zal ons uw programma overmaken. Wij kijken na wat mogelijk is,
geven tarieven en eventueel goede
alternatieven en tips.

In de uitgewerkte programma’s Self Drive Tours
is begrepen:
• 7n verblijf in gekozen formule (10n in tour WAW)
• 7n Ierse ontbijten (10n in tour WAW)
• Reisroute (Geen roadbook!)
• BTW en lokale taksen
Niet inbegrepen:
• Eventuele huurwagen (vraag onze prijzen en
voorwaarden) en daaraan gekoppelde kosten
zoals brandstof, verzekeringen, waarborg,
parkeerkosten, e.d.
• Niet vermelde maaltijden
• Ingangstickets bezienswaardigheden
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage)
• Transport naar en van Ierland
• Eventuele fooien
Annuleringskosten:

Self Drive Tours: zie”à la carte”
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IERLAND A LA CARTE

1. Bed and Breakfast Accommodatie

Ierland beschikt over een goed vertakt netwerk van B&B’s. Logeren bij de inwoners en proeven van de lekkere lokale
gerechten. Wij bieden enkel de officiële B&B’s aan, goedgekeurd door B&B Ireland.
Alle aangeboden B&B’s hebben steeds kamers met eigen badkamer! Ook werd dikwijls een thema gegeven aan een
B&B. Een soort specialiteit.
Zo zijn er diverse B&B’s voor wandelaars, vissers, golfspelers, genieters van lekker eten, enz. Sommige delen van Ierland
zijn populairder dan andere en in sommige delen van Ierland is er minder aanbod in B&B’s. Dit resulteert in 4 prijzentabellen, makkelijk hanteerbaar.

BED & BREAKFAST ACCOMODATIE
Type

Republiek Ierland Algemeen

BED & BREAKFAST ACCOMODATIE

Laag seizoen:
jan. t.e.m. mei
& okt. t.e.m. dec.

Hoog seizoen:
juni &
september

Top seizoen:
juli &
augustus

Supplement single

€ 23

€ 23

€ 23

Kind (2 t.e.m. 12j)

€ 38

€ 38

€ 38

Dubbele/Twin kamer

3de persoon op kamer

€ 51

€ 51

€ 56,50

€ 56,50

€ 57

Dubbele/Twin kamer

€ 57

3de persoon op kamer

Bovenstaande prijzen zijn per persoon, per nacht in dubbele/twin kamer, incl. Iers ontbijt

Kind 0 - 2 jaar: gratis verblijf. Ontbijt ter plaatse te betalen

BED & BREAKFAST ACCOMODATIE
Type

Galway City, Co Kerry, Co. Cork

Type

Supplement single
Kind (2 t.e.m. 12j)

Supplement single

€ 23

€ 23

€ 23

Supplement single

Kind (2 t.e.m. 12j)

€ 38

€ 38

€ 38

Kind (2 t.e.m. 12j)

3de persoon op kamer

€ 55

€ 60

€ 60,50

€ 60,50

Bovenstaande prijzen zijn per persoon, per nacht in dubbele/twin kamer, incl. Iers ontbijt

Kind 0 - 2 jaar: gratis verblijf. Ontbijt ter plaatse te betalen

€ 23

€ 23

€ 59

€ 64,50

€ 59

Top seizoen:
juli &
augustus
€ 60,50
€ 23

€ 64,50

€ 38

€ 60,50

€ 38

€ 38

BED & BREAKFAST ACCOMODATIE

Top seizoen:
juli &
augustus

€ 60

Hoog seizoen:
juni &
september

Kind 0 - 2 jaar: gratis verblijf. Ontbijt ter plaatse te betalen

Hoog seizoen:
juni &
september

€ 55

Laag seizoen:
jan. t.e.m. mei
& okt. t.e.m. dec.

Bovenstaande prijzen zijn per persoon, per nacht in dubbele/twin kamer, incl. Iers ontbijt

Laag seizoen:
jan. t.e.m. mei
& okt. t.e.m. dec.

Dubbele/Twin kamer

Dublin City en County Dublin

Type
Dubbele/Twin kamer

3de persoon op kamer

Noord-Ierland

Laag seizoen:
jan. t.e.m. mei
& okt. t.e.m. dec.

Hoog seizoen:
juni &
september

Top seizoen:
juli &
augustus

€ 24

€ 24

€ 24

€ 40

€ 40

€ 62

€ 62
€ 40

€ 68

€ 68

€ 69

€ 69

Bovenstaande prijzen zijn per persoon, per nacht in dubbele/twin kamer, incl. Iers ontbijt

Kind 0 - 2 jaar: gratis verblijf. Ontbijt ter plaatse te betalen
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2. Original Irish Hotels

Dit zijn de vroegere “Irish Country Hotels” en de “Manor House Hotels”, nu samen.
Nog steeds een mooie selectie van landelijk gelegen hotels en luxueuze landhuis hotels.
In alle hotels is steeds Iers ontbijt inbegrepen.
Alle mogelijke combinaties zijn toegestaan. Vraag ons een juist tarief.
Hieronder een lijst met hotels en locaties.
ORIGINAL IRISH HOTELS

Hotel
Abbeyglen Castle Hotel
Arbutus Hotel Killarney
Ardagh Hotel
Arnolds Hotel
Ballynahinch Castle Hotel
Ballyseede Castle Hotel
Bayview Hotel Ballycotton
Beara Coast Hotel
Beech Hill Country House Hotel
Bellingham Castle
Brooklodge Hotel
Brooks Hotel
Brown Trout Golf & Country Inn
Bush Hotel
Buswells Hotel
Cabra Castle Hotel
Carna Bay Hotel
Casey’s of Baltimore
Castle Hotel Macroom
Cedar Lodge Hotel
Clew Bay Hotel
Delphi Lodge
Dingle Benners Hotel
Dunraven Arms Hotel
Fitzgeralds Vienna Woord Hotel
Fitsgeralds Woodlands House Hotel
Galgorm Resort & Spa
Galgorm Resort & Spa
Garryvoe Hotel

Sterren
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
3
4
3
3
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4

Locatie
Clifden, Co. Galway
Killarney, Co. Kerry
Clifden, Co. Galway
Dunfanaghy. Co. Donegal
Recess, Co. Galway
Tralee, Co. Kerry
Ballycotton, Co. Cork
Castletownbere, Co. Cork
Derry, Co. Derry
Castlebellingham, Co. Louth
Macredin, Co. Wicklow
Dublin city
Aghadowe, Co. Derry
Carrick-on-Shannon, Co. Leitrim
Dublin City
Kingscourt, Co. Cavan
Carna/Connemara, Co. Galway
Baltimore, Co. Cork
Macroom, Co. Cork
Carrigbyrne, Newbawn, Co. Wexford
Westport, Co. Mayo
Leenane/Connemara, Co. Galway
Dingle, Co. Kerry
Adare, Co. Limerick
Glanmire, Co. Cork
Adare, Co. Limerick
Galgorm, Co. Antrim
Galgorm, Co. Antrim
Castlemartyr, Co. Cork <<<

Hotel
Sterren
Glengarriff Park Hotel
3
Gweedore Court Hotel
4
Harrington Hall
4
Headfort Arms Hotel
3
Hyland’s Burren Hotel
3
Killeen House Hotel
3
Killyhevlin Lakeside Hotel
4
Kiltimagh Park Hotel
3
Knockranny Hotel Hotel & Spa
4
Londonderry Arms Hotel
3
Lough Inagh Lodge Hotel
4
Lough Rynn Castle
4
Manor House Country Hotel
4
Mill Park Hotel
4
Mount Falcon Estate
4
Parknasilla Resort & Spa
4
Pembroke Hotel
4
Racket Hall Country House Hotel
3
Raheen Woods Hotel
4
Randles Hotel
4
Ross Lake House Hotel
4
Sandhouse Hotel
4
Screebe House
4
Seaview House Hotel
4
Sheedy’s Country Hotel & Restaurant
4
Slieve Russell Hotel Golf & Country
4
Sneem Hotel
4
Teach de Broc
4

Locatie
Glengarriff, Co. Cork
Dobhair, Co. Donegal
Dublin City
Kells, Co. Meath
Ballyvaughan, Co. Clare
Aghadoe/Killarney, Co. Kerry
Enniskillen, Co. Fermanagh
Kiltimagh, Co. Mayo
Westport, Co. Mayo
Carnlough, Co. Antrim
Recess, Co. Galway
Mohill, Co. Leitrim
Enniskillen, Co. Fermanagh
Donegal Town
Ballina, Co. Mayo
Sneem, Co. Kerry
Kilkenny Town
Roscrea, Tipperary
Athenry, Co. Galway
Killarney, Co. Kerry
Oughterard, Co. Galway
Rossnowlagh, Co. Donegal
Rosmuc, Co. Galway
Ballylicky/Bantry, Co. Cork
Lisdoonvarna, Co. Clare
Ballyyconnell, Co. Cavan
Sneem, Co. Kerry
Ballybunion, Co. Kerry
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Dunluce castle
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3. Kastelen

Waarom eens niet 1 of meerdere nachten verblijven in een écht kasteel? Leven als een kasteelheer! Ontbijt in
de ridderzaal tussen de harnassen!
We beschikken in Ierland over een tiental kastelen met hotelservice.
We maakten, per streek, een selectie van enkele prachtig gelegen kastelen. Alle kasteelverblijven zijn mogelijk
vanaf 1 overnachting.
Combinaties met Irish Country Hotels, Manor Houses en hotels en B&B’s zijn toegestaan.

Onze aanraders:

Co. Mayo - Cong. ASHFORD CASTLE 5*.
Ooit de woonst van de Guinness familie. Werd in 1939 omgevormd tot
exclusief hotel. Ligt in Connemara, de streek van de vele meren en
riviertjes, op amper 40 minuten van Galway City. Het kasteel ligt in een
prachtig domein van 150 hectaren groot en heeft een mooi zicht over
Corrib Lake. Ashford Castle beschikt over 83 kamers.
Activiteiten: 9-hole golfterrein, paardrijden, vissen, kleiduifschieten,
fietsen, …
Een topluxe hotel in een authentiek kasteel.
Vanaf € 194/pp, Iers ontbijt inbegrepen.

Co. Clare - Newmarket-on-Fergus. DROMOLAND CASTLE 5*.
Ligt in een 160 hectaren groot domein. Dit tophotel koppelt moderne
luxe aan Old Style elegantie. Het kasteel werd in 1835 afgewerkt en is
een mooi staaltje van Renaissance architectuur. Het kasteel beschikt
over 98 kamers in diverse stijlen en afmetingen.
Vanaf € 135/pp, Iers ontbijt inbegrepen.

Co. Limerick - Adare. ADARE MANOR 5*.
Ligt naast het pittoreske dorpje Adare in een 440 hectaren groot domein.
Het hotels is ook gekend van de beroemde 18-holes golfterreinen waar
geregeld tornooien gespeeld worden.
Adare Manor beschikt over 62 elegante kamers in het Manor House, 11
Clubhouse kamers en 46 luxe villa’s met 3 en 4 slaapkamers.
Verder is het heerlijk eten in het Oakroom restaurant.
Vanaf € 185/pp, Iers ontbijt inbegrepen.

Co. Galway - Recess. BALLYNAHINCH CASTLE HOTEL 4*.
Gezellig, kleinschalig bijna intiem kasteelhotel dat op een 185 hectaren
groot domein, doorkruist door riviertjes. Een typisch Connemara
landschap. Het kasteel werd begin jaren 1800 gebouwd en was ooit de
thuis van de O’Flaherty Chieftans. Openhaardvuren, traditionele bar en
ongedwongen sfeer. Het kasteelhotel heeft 40 gastenkamers, waarvan
bijna de helft in de oudste gedeelte van het kasteel.
Vanaf € 135/pp, Iers ontbijt inbegrepen.
Co. Kerry - Tralee. BALLYSEEDE CASTLE HOTEL 4*
Dit kasteelhotel brengt je zo terug in een rijke geschiedenis, maar toch
met de nodige ontspannende luxe. Historische kamers.
Het kasteel heeft zelfs een eigen vriendelijke geest, Hilda!
Vanaf € 93/pp, Iers ontbijt inbegrepen.

Co. Kerry – Killarney. CAHERNANE HOUSE HOTEL 4*
Prachtig gelegen op de rand van Killarney National Park. Dit was de
vroegere residentie van de Graven van Pembroke. Het huis dateert van
de 17de eeuw en heeft 38 elegantie, vernieuwde slaapkamers, een
restaurant dat a&l heel wat prijzen won en een gezellige kelder bar.
Vanaf € 94/pp, Iers ontbijt inbegrepen.

Doonagore castle
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4. Golf hotels

Ierland is het land bij uitstek voor Golfsport. Of u beginneling bent of gedreven golfer, Ierland is het land waar u golf
kan spelen op prachtige golfterreinen in mooie groene omgeving, aan betaalbare prijs!
Wij selecteerden per streek een aantal mooie hotels die over eigen golfterreinen beschikken.
Klanten die in het hotel logeren, krijgen een lager tarief voor een dagje golf en ook voor huur van golfmateriaal.
Andere hotels werken samen met een nabijgelegen golfterrein, waarbij de klanten ook een aangepaste prijs krijgen.

Onze aanraders:

Mayo – Ashford Castle 5*
Clare – Dromoland Castle 5*
Limerick – Adare Manor Hotel & Golf Resort 5*
NI/Fermanagh – Lough Erne Resort, Spa & Golf 5*

Waterford – Waterford Castle 4*
Dublin – Portmarnock Hotel & Golf Links 4*
Dublin – Citywest Hotel 4*
Kerry – Castlerosse Hotel & Golf Resort 3*

5. Aanbevolen hotels per regio

We beschikken in Ierland en Noord-Ierland over een aanbod van meer dan 400 hotels, waaruit we een kleine
selectie per streek maakten. Verblijf in deze hotels kan steeds gecombineerd worden met andere verblijven uit
het à la carte aanbod. Vraag ons de tarieven van toepassing voor uw reis.
Onderstaand een tarief geldig “vanaf”, per persoon in dubbel of twin kamer, Iers ontbijt steeds inbegrepen..

Noord – Ierland.

Antrim – Belfast : Jury’s Inn Belfast 3* (vanaf €47/pp)
Antrim – Belfast : Ibis Hotel City Centre 3* (vanaf €48/pp)
Antrim – Belfast : Ramada Encore Belfast City Centre 3* (vanaf €69/pp)
Antrim – Belfast : Malone Lodge Hotel 4* (vanaf €76/pp)
Antrim – Belfast : Clayton Hotel Belfast 4* (vanaf €73/pp)
Antrim – Belfast : Europa Hotel 4* (vanaf €90/pp)
Antrim – Belfast : Fitzwilliam Hotel Belfast 5* (vanaf €138/pp)
Antrim – Belfast : The Merchant Hotel 5*L (vanaf €141/pp)
Antrim – Bushmills : Bushmills Inn Hotel 4* (vanaf €120/pp)
Antrim – Causeway : Causeway Hotel 3* (vanaf €51/pp)
Antrim – Portrush : Portrush Atlantic Hotel 3* (vanaf €65/pp)
Antrim – Portrush : Adelphi Portrush 4* (vanaf €75/pp)
Antrim – Ballygally : Ballygally Castle Hotel 4* (vanaf 92/pp)
Derry : City Hotel Derry 4* (vanaf €62/pp)
Derry : Maldron Hotel Derry 4* (vanaf €62/pp)
Derry : DaVincis Hotel 4* (vanaf €60/pp)
Derry : Beech Hill Country House Hotel 4* (vanaf €92/pp)
Fermanagh : The Enniskillen Hotel 4* (vanaf €71/pp)
Fermanagh : Manor House Country Hotel 4* (vanaf €110/pp)
Fermanagh : Lough Erne Resort 5* (vanaf €104/pp)

Republiek Ierland.

Clare – Ennis : Auburn Lodge Hotel 3* (vanaf €52/pp)
Clare – Ennis : The Old Ground Hotel 4* (vanaf €89/pp)
Clare – Ennis : Temple Gate Hotel 4* (vanaf €67/pp)
Clare – Cliffs of Moher region : Sheedys Country House Hotel 4* (vanaf
€95/pp)
Clare – Bunratty : Bunratty Castle Hotel 3* (vanaf €62/pp)
Clare – Miltown Malbay : The Armada Hotel 4* (vanaf €69/pp)
Cork – Cork City : Jury’s Inn Cork 3* (vanaf €54/pp)
Cork – Cork City : Metropole Hotel 3* (vanaf €65/pp)
Cork – Cork City : Imperial Hotel Cork 4* (vanaf €86/pp)
Cork – Cork City : The River Lee Hotel 4* (vanaf €99/pp)
Cork – Cork City : Hayfield Manor 5* (vanaf €120/pp)
Cork – Kinsale : Trident Hotel 4* (vanaf €66/pp)
Cork – Beara : Seaview House Hotel 4* (vanaf €105/pp)
Cork – Beara : Beara Coast Hotel 3* (vanaf €69/pp)
Cork – Baltimore : Caseys of Baltimore 3* (vanaf 76/pp)
Cork – Cobh : Bayview Hotel Ballycotton 4* (vanaf €95/pp)
Donegal – Donegal City : Mill Park Hotel 4* (vanaf €85/pp)
Donegal – Donegal City area : Bay View Hotel Killybegs 3* (vanaf €56/pp)
Donegal – Donegal town area : Solis Lough Eske Castle 5* (vanaf €95/pp)
Donegal – Letterkenny : Station House Hotel 3* (vanaf €45/pp)

Donegal – Letterkenny : Radisson Blu Letterkenny 4* (vanaf €60/pp)
Galway – Galway City : Jurys Inn Galway 3* (vanaf €69/pp)
Galway – Galway City : The Connacht Hotel 3* (vanaf €55/pp)
Galway – Galway City : Hotel Meyrick 4* (vanaf €94/pp)
Galway – Galway City : The G Hotel 5* (vanaf €88/pp)
Galway – Galway area : Salthill Hotel 4* (vanaf €54/pp)
Galway – Galway area : Galway Bay Hotel 4* (vanaf €65/pp)
Galway – Galway area : The Twelve Hotel 4* (vanaf €69/pp)
Galway – Killary Harbour : Leenane Hotel 3* (vanaf €56/pp)
Galway – Oughterard : Ross Lake House Hotel 4* (vanaf €105/pp)
Galway – Recess : Ballynahinch Castle Hotel 4* (vanaf €135/pp)
Galway – Clifden : Ardagh Country Hotel 3* (vanaf €78/pp)
Galway – Clifden : Abbeyglen Castle Hotel 4* (vanaf €103/pp)
Galway – Arran Islands : Arran Islands Hotel 3* (vanaf €58/pp)
Kerry – Killarney : Castlerosse Hotel, Spa and Golf Resort 3* (vanaf €66/pp)
Kerry – Killarney : Randles Hotel 4* (vanaf €70/pp)
Kerry – Killarney : Muckross Park Hotel & Spa 5* (vanaf €81/pp)
Kerry – Killarney : Europe Hotel and Resort Killarney 5* (vanaf €152/pp)
Kerry – Tralee : Manor West Hotel 4* (vanaf €50/pp)
Kerry – Tralee : Ballyseede Castle Hotel 4* (vanaf €95/pp)
Kerry – Dingle : Dingle Benners Hotel 4* (vanaf €93/pp)
Kerry – Ring of Kerry/Kenmare : Kenmare Bay Hotel 3* (vanaf €60/pp)
Kerry – Ring of Kerry/Sneem : Sneem Hotel 4* (vanaf €70/pp)
Limerick – Limerick City : Maldron Hotel Limerick 3* (vanaf €62/pp)
Limerick – Limerick City : The George Hotel 4* (vanaf €57/pp)
Limerick – Limerick City : Clayton Hotel Limerick 4* (vanaf €58/pp)
Mayo – Castlebar : Breaffy House Hotel 3* (vanaf €59/pp)
Mayo – Westport : Westport Hotel 4* (vanaf €66/pp)
Mayo – Ballina : Mount Falcon Estate 4* (vanaf €120/pp)
Sligo – Sligo : Clayton Hotel Sligo 4* (vanaf €58/pp)
Sligo – Sligo : Glasshouse Hotel 4* (vanaf €56/pp)
Sligo – Sligo : Sligo Park Hotel 4* (vanaf €60/pp)
Sligo – Enniscrone : Diamond Coast Hotel 4* (vanaf €42/pp)
Waterford – Waterford City : Treacys Hotel Waterford 3* (vanaf €50/pp)
Waterford – Waterford City : Fitzwilton Hotel 4* (vanaf €45/pp)
Waterford – Faithlegg : Faithlegg House Hotel 4* (vanaf €78/pp)
Wexford – Wexford City : Clayton Whites Hotel 4* (vanaf €63/pp)
Wexford – Wexford City : Talbot Hotel Wexford 4* (vanaf €67/pp)
Wexford – Rosslare : Hotel Rosslare 3* (vanaf €46/pp)
Wicklow – Glendalough : Glendalough Hotel 3* (vanaf €69/pp)
Wicklow – Enniskerry : Summerhill House Hotel 3* (vanaf €70/pp)
Wicklow – Glen of the Downs : Glenview Hotel & Leisure 4* (vanaf €75/pp)
Wicklow – Aughrim : Brooklodge Hotel 4* (vanaf €106/pp)
Wicklow – Newtown : Druids Glen Resort 5* (vanaf €115/pp)
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7. Hotels in Dublin

Elegant, mondain, historisch en hip! Dublin is een van Europa’s mooiste hoofdsteden
met een jeugdige uitstraling en een aanstekelijke vitaliteit.
We beschikken in Dublin over een aanbod van meer dan 80 hotels,
in alle prijscategorieën, van een eenvoudig tweesterren hotel tot hotels 5 sterren luxe.
Bijna alle hotels bieden ’s morgens een uitgebreid warm Iers ontbijt aan.

We bevelen u graag
volgende hotels in Dublin aan:

Maldron Hotel Dublin Airport**** - Luchthavenhotel
Cassidy’s Hotel*** - Gelegen Upper O’Connell Street
Lansdowne Hotel***- Op rand centrum in het groene Ballsbridge
Jurys Inn Christchurch*** - Op 200m van Temple Bar District
Jurys Inn Parnell*** - Op 200m van Upper O’Connell Street
Paramount Hotel*** - Hotel in hartje Temple Bar
Maldron Parnell Square*** - 200m van Upper O’Connell Street
Mespil Hotel**** - Langs de kanaaltjes, op 10min stappen van het centrum
Doubletree by Hilton**** - Voormalige Burlington, op rand centrum.
Ballsbridge Hotel****- Op rand centrum in het groene Ballsbridge
Clayton Ballsbridge****-Vroegere kostschool voor meisjes. Origineel
gebouw.
The Mont Hotel**** - (ex – Mont Clare). Volledig vernieuwd, op Merrion
Square
Riu Plaza Gresham Hotel**** - O’Connell Street, op amper 200m van de Liffey
The Gibson Hotel**** - Niet ver van de O2 arena
The Morgan Hotel**** - Fleet Street, het hart van Temple Bar. Design hotel.
Harrington Hall, Luxe Guesthouse 4* in hartje Dublin (St. Stevens Green)
Camden Court Hotel**** - Prachtig hotel op 10min wandelen van St. Steven
Green
The Alex Hotel**** - (ex – Alexander Hotel) Merrion Square, hartje Dublin
The Davenport Hotel**** - Merrion Square, hartje Dublin
Clarence Hotel**** - Hotel in hartje Temple Bar. Eigendom van Bono (U2).
St. Stevens Green Hotel**** - St. Stevens Green

In de programma’s “Ierland à la carte” en “Hotels Dublin”
zijn alle prijzen steeds per persoon, per nacht in dubbele of
twin kamer.
Inbegrepen:
Iers ontbijt (behalve zo anders vermeld).
Kinderkortingen (meestal tot 11 of 12 j) zijn enkel van
toepassing wanneer het kind verblijft op de kamer met minstens 2 volwassenen. In sommige hotels is er toeslag per
kind.

Niet inbegrepen:
• Eventueel transport in Ierland
(huurwagen, trein, DART, autocar, transfers,…)
• Niet vermelde maaltijden

Fitzwilliam Hotel***** - Luxe op St. Stevens
Green
The Westbury***** - Modern hotel, 50m van
de autovrije Grafton Street, hartje Dublin
The Shelbourne Hotel***** - Topluxe hotel, gelegen aan St. Stephens Green
Merrion Hotel*****L - Merrion Square.
Lid van The Leading Hotels of the World!
Contacteer ons voor meer info en prijzen omtrent bovenstaande én
andere hotels in Dublin stad en meer hotels gelegen aan Dublin Airport.

Tijdens uw verblijf te Dublin kunnen we ook extra’s zoals een Ierse
avond of tickets voor bezienswaardigheden vooraf boeken (Trinity
College, The Guinness Storehouse, The Old Jameson Distillery,
Teeling Whiskey Distillery

U kiest Dublin als citytrip, maar u wenst toch iets meer te zien
van Ierland?
Dan raden we u de begeleide trips aan van RailTours Ireland.
Dit kan reeds voor een halve dag, of een dagtrip of zelfs een
meerdaagse uitstap. Het aanbod wordt geregeld aangepast.
Contacteer ons voor meer info en prijzen.

Tip: Vanuit Dublin bent u met het openbaar vervoer op amper
anderhalf uur in de Wicklow Mountains, ook wel eens de Tuinen
van Ierland genoemd!

•
•
•
•
•

Ingangstickets bezienswaardigheden
Dranken en persoonlijke uitgaven
Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage)
Transport naar en van Ierland (vliegtuig, schip,…)
Eventuele fooien.

Algemene annuleringskosten voor programma’s
“Self Drive Tours”, “Ierland A la Carte” en “Hotels Dublin”:
• Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: 50 euro per persoon
• Vanaf 8 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis: 25% van de reissom
• Vanaf 30 dagen voor afreis tot 15 dagen voor afreis: 50% van de reissom
• Vanaf 14 dagen voor afreis tot 8 dagen voor afreis: 75% van de reissom
• Vanaf 7 dagen voor afreis tot de dag van vertrek: 100% van de reissom
• No Show: 100% van de reissom.
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Transport naar Ierland en huurwagens in Ierland

We beschikken over mooie voorwaarden en tarieven van Aer Lingus, de
nationale Luchtvaartmaatschappij van Ierland voor volgende vluchten:
Brussel - Dublin (sommige dagen tot 3 vluchten per dag)
Brussel - Galway (ongeveer 2 uur per autocar vanaf Dublin Airport)
Brussel - Belfast (ongeveer 2 uur per autocar vanaf Dublin Airport)
Amsterdam - Dublin
Amsterdam - Cork

KLM vliegt dagelijks rechtstreeks tussen Schiphol en Belfast (Georges
Best Airport).
De tarieven hangen af van de beschikbaarheid op het ogenblik van
reservering en de luchthaventaksen op dat ogenblik van toepassing.
Tickets worden enkel uitgeschreven in combinatie met een verblijf in
Ierland. Contacteer ons voor meer info.
Vanaf het uitschrijven van de tickets, bedragen de annuleringskosten
ervan 100%!
Verkiest u niet te vliegen, maar wenst u met uw eigen wagen naar Ierland
te reizen, dan raden we u overtochten aan met P&O Ferries of P&O Irish
Sea of Irish Ferries.
Eerst varen naar Engeland, vanwaar u een tweede ferry naar Ierland
neemt.
Uw afreis vertrekt dan ofwel uit Calais (naar Dover) ofwel uit Zeebrugge
(naar Hull in Noord Engeland).
Irish Ferries heeft ook een rechtstreeks (nacht)boot uit Cherbourg naar
Dublin!

De tarieven van de ferrymaatschappijen worden dagelijks aangepast.
Contacteer ons voor info en prijzen.
Vanaf het uitschrijven van de tickets, bedragen de annuleringskosten
ervan 100%!

In Ierland werken we samen met de autoverhuurmaatschappij Hertz.
Alle types van auto’s (al dan niet met automatische versnellingsbak)
worden aangeboden.

Enkele belangrijke voorwaarden worden gesteld. O.a.:
Minimumleeftijd van de bestuurder is 23 jaar.
Maximum leeftijd is 79 jaar.
De hoofdbestuurder moet beschikken over een geldige credit kaart
(Visa, Master Card, American Express).
Cash wordt soms aanvaard als waarborg.
De bestuurder moet minstens 1 jaar een geldig rijbewijs bezitten.
In de verhuurprijs zijn steeds verzekeringen begrepen, zoals
Burgerlijke Aansprakelijkheid, Diefstal, Eigen Schade, enz.
Voor het risico Eigen Schade is een vrijstelling voorzien.
Deze vrijstelling kan ter plaatse afgekocht worden, mits betalen van
een premie.
Vraag ons de juiste prijs van het wagentype dat u verliest.
Annuleringsvoorwaarden, zie Ierland A la Carte.

Uitstappen • Entertainment
Hieronder enkele tips, een greep uit een ruim aanbod.
Informeer bij uw reisagent naar meer uitstappen en entertainment en
bijhorende tarieven.

A. Avondentertainment in en rond Dublin. Ierse traditionele avond
met zang, dans en dinner.
- The Abbey Tavern - Howth
- Shindig at the Old Jameson Distillery - Dublin
- Merry Ploughboy Pub - Rathfarnham
- Johnnie Fox’s Pub - Glencullen
- The Brazen Head - Dublin

B. Uitstappen, pér regio.
1. Co. Belfast.
- Black Cab Taxi Tours Belfast : Kleinschalig gegidst. Belicht vooral
“The Troubles”, de periode van de problemen tussen Katholieken
en Protestanten
- Titanic Museum – Belfast
- The Gobbins: Wandelpad langs de kliffen
- The Giants Causeway Tour : Dagtrip uit Belfast naar dit natuurwonder
- The Games of Thrones Tour
2. Co. Clare.
- Cliffs of Moher Cruise: 1u durende cruise
- Bunratty Castle & Folk Park
- Middeleeuws banket in Bunratty Castle

3. Co. Kerry.
- Muckross House en tuinen
- Kajakken op de meren van Killarney
4. Co. Galway.
- Cruise op Lough Corrib (2u)
- Cruise in Killary Fjord (1,5u)
- Een volledige dag op de Arran Eilanden

C. Begeleide daguitstappen vanuit Dublin centrum met Railtours
Ireland (trein/bus):
- Cork, Blarney Castle, The Queenstown Story.
- Connemara & Galway.
- The Ring of Kerry.
- The Cliffs of Moher, The Burren, Galway Bay
- The Giant’s Causeway, Glens of Antrim & Wild Atlantic Coast
- The Arran Islands in Galway Bay

D. Begeleide uitstappen (dag / halve dag) vanuit Dublin per autocar:
- Celtic Boyne Village.
- The Giant’s Causeway.
- Belfast.
- The Connemara.
- The Cliffs of Moher.
- Cork & Blarney Castle.
- Glendalough, Wicklow & Kilkenny City.
- Gravedigger Ghost Tour Dublin.
- The Game of Thrones Tour.
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ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR REISDIENSTOVEREENKOMSTEN
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli
2017 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen,
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.
Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en telefoonnummer)
3. De totale prijs van de reisdienst
4. Betalingsmodaliteiten
5. Informatie over de interne klachtenbehandeling
6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie
7. De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar contactgegevens.
Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1: De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper
alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen
zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2: Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 4: Insolventie
4.1: De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt stelt
een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers,
voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend.
4.2: Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de reiziger zonder
vertraging verricht.
Artikel 5: Klachtenregeling
De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de interne klachtenbehandeling.
Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
6.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw
Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen
ermee in te stemmen.
6.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst
tot verzoening" bezorgen.
6.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener

daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te
streven.
6.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure
aanhangig maken voor de rechtbank.
7.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te
aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.
7.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien
het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over
een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1251 euro werd geopend
bij de Geschillencommissie Reizen.
7.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden
opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het
geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene)
einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
7.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op
een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

1/2/2018

BIJZONDERE VOORWAARDEN
Bijzondere voorwaarden voor Enkelvoudige Reisdiensten of 1 soort Reisdienst.
Artikel 1: Bevoegdheden
Door deze bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan de reisbemiddelaar de uitdrukkelijke
bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en organisator.
Artikel 2: Prijs
1. Prijzen die mondeling door de reisbemiddelaar worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
2. De dossiers kunnen onderworpen worden aan dossierkosten .
3. Dossiers op aanvraag kunnen onderworpen worden aan dossierkosten.
Artikel 3: Betalingen
1. Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de reisbemiddelaar, netto en zonder korting.
2. Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % evenals met de

wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.
Artikel 4: Formaliteiten
1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem
in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen een document voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming
verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken
land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
Artikel 5: Uurregelingen
De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee
te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
Artikel 6: Annulering en wijzigingen door de reiziger
1. Behoudens de door de organisator bepaalde annuleringskosten, heeft de reisbemiddelaar het
recht zijn kosten aan te rekenen tot een maximum van 15 % van de reissom.
De kosten voor individuele annulering voor de enkelvoudige reisdiensten of 1 reisdienst bedragen
(behalve zo anders vermeld bij reservering) :
Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis : €80 per dossier
Vanaf 8 weken tot 4 weken voor afreis : 25% van de totale reissom
Vanaf 30 dagen tot 15 dagen voor afreis : 50% van de totale reissom
Vanaf 14 dagen tot 8 dagen voor afreis : 75% van de totale reissom
Vanaf 7 dagen tot de dag van afreis : 100% van de totale reissom
No show : 100% van de totale reissom
Annuleringskost uitgeschreven tickets bedraagt 100%.
2. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van werkelijke kosten, naast
de normale prijsaanpassing.
Artikel 7: Klachtenregeling
Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen
de rechtbank van Dendermonde bevoegd.

VERKORTE PRIVACY VERKLARING
Uw persoonsgegevens worden door Rik Coppens verwerkt voor klantenbeheer op basis van de
contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop van uw vakantie en/of gerelateerde diensten en voor direct marketing (om u nieuwe vakantieproducten of -diensten aan te bieden) op basis
van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken
met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@belcotravel.com. Via
dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten
verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij
de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw
gegevens verwerken, kan u zich wenden tot info@belcotravel.com. Bent u het niet eens met de
manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op
het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.belcotravel.com.
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ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR PAKKETREISOVEREENKOMSTEN.
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden
geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen
en reisdiensten van 21 november 2017.
Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst
2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op
de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer,
de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit
bij benadering meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land
bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen
totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor
rekening van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de
eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen,
met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.
2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.
Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of
doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er
een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft
de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip
van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting
heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een
andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke
non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige
of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de
geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.
Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de
overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de
prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere
energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden
geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder
opzeggingsvergoeding.
5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van
de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in
kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.
5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van
de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.
Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als
voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van
de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die
van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger
van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die
voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis
via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt,
en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.
7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien
uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de
overdracht.
Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan
alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóoŕ
het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document
of een pdf in kennis stelt.
9.2 Indien, vóoŕ het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken
van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet
kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger
hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen
aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de
overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.
9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat
de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.
9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende
pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst
is opgezegd, aan de reiziger terug.
Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst
vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis
wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen vóoŕ het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vóoŕ het begin van de pakketreis bij reizen van twee àzes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden
en hij de reiziger er vóoŕ het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.
10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen,
terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóoŕ het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóoŕ het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding
overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik
van de reisdiensten.
11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke
gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de
pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.
11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn
betaald, verminderd met de opzegvergoeding.
Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens
de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde
van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een
schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.
12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt,
heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is
niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of
indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder
bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere
kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator
aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen
in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator
deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de
organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst,
recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.
12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de
terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de
nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.
12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit,
op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in
kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.
12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet
kan beroepen.
12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks
richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken
of klachten zonder vertraging aan de organisator door.
Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn
begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.
14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper
die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.
Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van nonconformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te
wijten is.
15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als
gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.
15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te
wijten is aan:
1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en
de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het
bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.
16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze
bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen
door de organisator.
Artikel 17: Klachtenregeling
17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier
melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse,
op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing
kan worden gezocht.
17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper
een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.
Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillen-

commissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
18.3Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening"
bezorgen.
18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact
opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.
19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden,
noch als eisende noch als verwerende partij.
19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de
eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat
een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen
19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na
het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld
worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie
die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht
worden.
19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende
en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel - Tel. 02/277.62.15, E-mail: clv.gr@skynet.be

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN ORGANISATOR BELCOTRAVEL & TOURS BVBA
Artikel 1: Prijzen
1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing - vast
en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse
door de reiziger in contanten kunnen betaald worden
2. De prijs is aangeduid per persoon, behalve indien specifiek anders vermeld.
3. De prijzen bevatten alle items, opgegeven in de prijsofferte. Meestal is dat transport H/T (al dan niet bagage inbegrepen), luchthaventaksen (zo van toepassing), overnachtingen (meestal met ontbijt of zoals voorzien in het
programma), mogelijke uitstappen en/of inkomgelden, lokale taksen, BTW. Bij reservering worden alle inbegrepen
items nogmaals opgesomd.
4. Niet-inbegrepen zijn o.m. kosten voor Reispas, visum, inentingen, verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, niet
vermelde maaltijden, fooien, uitstappen/inkomgelden die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.
5. Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud.
Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
6. Aan dossiers op aanvraag zijn geen kosten verbonden.
7. Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma worden geen kosten gerekend.
8. De prijzen zijn berekend op basis van
a) wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 31.12.2018 bekend waren. De
wijziging van de wisselkoersen zal worden doorgevoerd, indien de koers van het Britse Pond hoger is t.o.v. de
Euro, in vergelijking met datum 31.12.2018.
b) taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaventaksen, in vergelijking met de toestand op datum van de te
koop aanbieding.
c) de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen die een element uitmaken van deze vervoerprijs op basis van
de datum van de te koop aanbieding.
9. Zo de verhoging 8 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de pakketreis-overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan de organisator
heeft betaald.
Artikel 2: Formaliteiten
1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten
die hem in de brochure of door de doorverkoper worden medegedeeld.
2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld
worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen
en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar zij
hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
3. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door
de organisator worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De organisator aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die
voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.
Artikel 3: Bagage
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een
property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij
transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd.
Artikel 4: Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden
dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
Artikel 5: Annulering en wijzigingen door de reiziger
1. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt
bepaald door de datum van ontvangst door de organisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.
2..1. De kosten voor individuele annulering bedragen (behalve zo anders vermeld bij de reservering):
Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis : €80 per dossier
Vanaf 8 weken tot 4 weken voor afreis : 25% van de totale reissom
Vanaf 30 dagen tot 15 dagen voor afreis : 50% van de totale reissom
Vanaf 14 dagen tot 8 dagen voor afreis : 75% van de totale reissom
Vanaf 7 dagen tot de dag van afreis : 100% van de totale reissom
No show: 100% van de totale reissom
Annuleringskost uitgeschreven tickets bedraagt 100%.
2.2. De kosten voor annulering van een groep bedragen (behalve zo anders vermeld bij de reservering):
Tot 45 dagen voor afreis : Geen kosten
Vanaf 45 dagen voor afreis tot 31 dagen voor afreis : 10% van de totale reissom
Vanaf 31 dagen voor afreis bedraagt de annuleringskost 100% van de totale reissom.
Individuele annuleringen : Vanaf 31 dagen voor afreis 100% van de totale reissom.
Indien door individuele annulering(en) zou blijken dat de groep in een hogere prijscategorie terecht komt (door
minder deelnemers), zal bovenop de annuleringskosten ook het prijssupplement voor de hogere prijscategorie
gerekend worden.
Annuleringskost uitgeschreven tickets bedraagt 100%.
3. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van de werkelijke kosten die aan de wijziging
verbonden zijn, naast de normale prijsaanpassing.
Eens een ticket uitgeschreven (vliegtuig, trein, schip,…) kunnen de wijzigingskosten zelfs oplopen tot 100%.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes
maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van
de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.
2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.
Artikel 7: Klachtenregeling
1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere
non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.
2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven
attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger
niet ontvangen heeft.
3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank
van Dendermonde bevoegd.

VERKORTE PRIVACY VERKLARING
Uw persoonsgegevens worden door Rik Coppens verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie
als gevolg van uw bestelling/aankoop van uw vakantie en/of gerelateerde diensten en voor direct marketing (om u
nieuwe vakantieproducten of -diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen
op info@belcotravel.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij
de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken,
kan u zich wenden tot info@belcotravel.com. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be - Drukpersstraat
35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.belcotravel.com.
Vu. Lic. 5745 - Rik Coppens - 9470 Denderleeuw. BelcoTravel & Tours Bvba
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