
Pakket ‘Leef als een kasteelheer’ 

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 
interessant e 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 
binnen land. 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 
historisch e 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 
meisje s, destijds gesticht door de Benedictijner Orde uit Ieper. 
Rij langs Leenane waar u eventueel kan inschepen op een korte zee-
cruise 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 thee 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 prach-
tige 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 Cen-
tre bezoeken. U kan ook een 2 à 3 uur durende boottrip maken langs -
heen 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 
gesproke n (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 
Barbers town Castle (of gelijkwaardig). 
 
Dag 8. Afscheid. 
Na het ontbijt in het kasteel, vrij tot rit naar  
Dublin Airport voor terugvlucht naar huis. 

Een klassieke 8-daagse rondrit met huurwagen of eigen wagen, langsheen een gedeelte van de mooie westkust. 
Verblijf in kastelen! Extra: Touring gids Heritage Island + Explorer coupons. 
Alle vermelde uitstappen in het programma zijn optioneel. Inkomgelden niet inbegrepen in de totaalprijs. 

TARIEVEN & VOORWAARDEN

2021 feb. t.e.m. april  mei t.e.m. sept.  okt. t.e.m. dec. 
Verblijf in twin/dubbel € 750 € 940 € 750 
Verblijf in triple kamer € 730 € 915 € 730 
Single supplement € 390 € 390 € 390 
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

PAKKET “LEEF ALS EEN KASTEELHEER” 
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