
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 Whis-
key 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, Victoriaan -
se en Edwardische architectuur (vooral in City Hall). Op de rand van de 
stad ligt Queens University, ook een pareltje van architectuur. Tegen -
woordig 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, rich-
ting Ballymena, een stadje met veel winkels, restaurants en lokale at-
tracties. 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 wan-
delingen. Verder op de kustroute, één van de hoogtepunten: 
Carrick-a-Rede rop-bridge, 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 op-
gestuwde lava en werd gekristalliseerd in meer dan 40.000 poly gonale 
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. 
Fermanag h 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 nabij -
gelegen 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 te-
rugvlucht of met uw wagen naar Dublin Port.

2021 jan. t.e.m. maart  april  mei t.e.m. sept. 
nov. & dec. oktober 

Verblijf in twin/dubbel € 515 € 575 € 635 
Verblijf in triple kamer € 500 € 560 € 620 
Single supplement € 320 € 320 € 320 
Kind, 3 tot 12 jaar** € 230 € 230 € 230 
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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