IERLAND: INDIVIDUELE RONDREIZEN PER AUTO 2021

Pakket ‘Kings & Kinsmen’
Een 8-daagse rondreis met huurwagen of eigen wagen, waarbij diverse soorten verblijven worden gecombineerd: 3 nachten in Bed & Breakfast (en/of Irish Farmhouse), 2 nachten in een driesterrenhotel en 2 nachten
in een Manor House (landhuis) of kasteel. Extra: Een touring gids Heritage Ireland met Explorer coupons.
In programma vermelde bezoeken zijn aanraders. Inkomtickets evenwel niet inbegrepen in de totale prijs.
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 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 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 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 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 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 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 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 Individuele Rondreizen per auto
3 nachten in mix van B&B, 2 nachten Hotel***, 2 nachten Manor House of Kasteel
PP in dubbele kamer

Kind (3 - 12 jaar)

jan., febr., maart, nov., dec.

Reisperiodes 2021

€ 540

€ 275

april, oktober

€ 550

€ 275

mei t.e.m. september

€ 625

€ 275

€ 15

/

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

€ 275
Zie aanbod hotels Dublin

/
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

BELCO TRAVEL
& TOURS Lic. 5745

Slea Head, Dingle

