ENGELSTALIG BEGELEIDE GROEPSREIZEN 2021

Onvergetelijk Ierland

VROEGBOEKKO

RTING

8-daagse begeleide groepsreis (Engelstalig)
Dag 1. Aankomst op Dublin Airport.
Eigen transfer naar uw hotel in Dublin. Vandaag vrij om Dublin individueel
te ontdekken. Avondmaal in het hotel. (D)
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. (Avondmaal niet begrepen in de prijs)
Overnachting in hotel in Kerry regio. (O)
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 kan u in Killarney een rit maken met traditionele koets en paard,
langs het mooie Killarney National Park (Optioneel. Eventueel supplement bedraagt €14/pp)
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. (O)
Dag 4. The Burren en Cliffs of Moher.
Na ontbijt in het hotel, rijden we noordwaarts naar Tarbet en steken rivier
Shannon over met een korte ferryvaart. We rijden verder langs de grillige
kusten naar de Cliffs of Moher, een 8 km lange rotsformatie die loodrecht
uit zee oprijst (tot 230 m boven de zeespiegel).

€ 60 p.p.
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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 € 65 per persoon). Een aanrader! (O)
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. (O, D)
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. Verder nog een bezoek aan een Bodhrán maker in Roundstone
(traditionele Ierse drum, het oudste instrument dat gebruikt wordt bij
spelen van Ierse traditionele muziek).
Overnachting in hotel Galway regio. (O)
Dag 7. Galway - Dublin.
Na het ontbijt verlaten we Galway voor de terugrit naar Dublin. In Dublin
bij aankomst een kleine citytour met o.a. een bezoek aan EPIC, The Irish
Emigration Museum. 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 € 65 per persoon. (O)
Dag 8. Afscheid van Dublin en Ierland.
Ontbijt in het hotel. Vrij tot (eigen) transfer naar de luchthaven of individuele verlenging in Dublin. (O)
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Tarieven en Voorwaarden Begeleide Groepsreizen

Onvergetelijk Ierland: 8-daagse rondreis
Engelstalig begeleid vanaf Dublin. Alle afreizen zijn steeds gegarandeerd!
Maximum 29 deelnemers per autocar
Afreisdagen 2021:
20 april, 11 mei, 25 mei, 15 juni, 6 juli, 20 juli, 10 augustus, 31 augustus, 14 september, 28 september, 12
oktober, 19 oktober.
Prijzen:
€ 990: april en oktober 2021
€ 1155: mei t.e.m. september 2021
Supplement single kamer: € 425
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 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, demonstratie schaapherderhond, Cliffs of Moher, Galway Cathedral, Kylemore
Abbey, Roundstone Music, EPIC The Irish Emigration Museum
 Cruise op Lough Corrib met scones en Irish coffee
 Panoramische 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)
Hotels (3 en 4 sterren):
Dublin: Riu Plaza The Gresham Hotel 4* of Academy Plaza Hotel 4* (of gelijkwaardig)
Kerry: Randles Hotel 4* of Dromhall Hotel 4* (of gelijkwaardig)
Limerick: The George Hotel 4* of Treacys West County Hotel 3* (of gelijkwaardig)
Galway: Clayton Hotel 4* (of gelijkwaardig)
Annuleringskosten:
 Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: € 100 per persoon
 Vanaf 8 weken voor afreis tot 6 weken voor afreis: 50% van de totale reissom
 Vanaf 6 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis: 75% van de totale reissom
 Vanaf 4 weken voor afreis t.e.m. dag van vertrek: de totale reissom

