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 (zie prijstabel)
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. Met Irish Ferries is aankomst in Dublin Port ook mogelijk!
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
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7 nachten in mix van B&B’s , Hotels 3/4 sterren en Manor House
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Verblijf in twin/dubbel
€ 670
€ 725
€ 790
Verblijf in triple kamer
€ 660
€ 710
€ 780
Single supplement
€ 320
€ 320
€ 370
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
Deze tour is niet geschikt voor personen onder de 18 jaar

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 3 verschillende Whiskey’s.
Overnachting in Maldron Hotel Newlands Cross 3* of gelijkwaardig.
Dag 7. Dublin.
Twee nachten Dublin is wel echt het 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).

