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Het	landschap	is	betoverend,		
de	cultuur	is	fascinerend	
en	de	mensen	zullen	je	een	
hartverwarmend	welkom	geven.	
Ierland	is	uniek	en	tijdens	een	reis	
door	dit	land	zul	je	onvergetelijke	
herinneringen	opdoen.	Ontdek	het	
eeuwenoude	oosten	van	Ierland,	
waar	de	geschiedenis	door	het	
landschap	stroomt.	Voel	de	kracht	
van	de	oceaan	langs	de	kustlijn	
van	de	Wild	Atlantic	Way.	Of	
ervaar	de	dramatische	Causeway	
kustroute.	Dit	is	het	moment...
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Inch Abbey
county Down

Kerken, kloosters, kapellen, je vindt ze overal op 
het Ierse platteland. Ze gaan gepaard met verhalen 
over toewijding, bekering en wijsheid. Maar Inch 
Abbey, op de noordoever van de rivier de Quoile in 
county Down, heeft een wat ander soort verleden.
Nadat een eerdere abdij op dezelfde plek met de grond 
gelijk werd gemaakt door een bloeddorstige ridder 
werd de huidige abdij hier gebouwd als een soort 
verontschuldiging. Met zo’n soort intrige is het geen 
wonder dat de abdij werd gekozen voor een scène van 
de HBO-serie Game of Thrones®. Maak je bezoek extra 
bijzonder door hierheen te reizen in een traditionele 
stoomtrein vanuit Downpatrick. 

Stel je 
eeNS vOOr

   Ierland In een oogopslag
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Powerscourt House and Gardens county Wicklow

De 
SeIzOeNeN 
IN IerlaND

Lente 
Boshyacinten tussen de oude bomen, 
boomgaarden bloeien met roze 
appelbloesem, met dagen die langer worden 
en het weer dat opwarmt, de lente is de 
perfecte tijd om Ierland te leren kennen 
en eropuit te trekken. In de lente kun je 
er heerlijk op uit trekken. Zo openen veel 
landgoederen weer hun poorten na de stille 
winter. Duik in de explosie van kleuren en 
geuren in een van de vele prachtige tuinen. 
Ga bijvoorbeeld naar het wereldberoemde 
Mount	Stewart	in county Down, waar 
sneeuwklokjes langzaamaan plaatsmaken 
voor krokussen. Of wandel tussen de 
subtropische planten in de Kells	Bay	
Gardens in county Kerry, waar je omringd 
wordt door bergbeekjes, vogelgezang en 
ruisende bladeren. En vergeet niet dat in 
de lente Ierland daadwerkelijk verandert in 
alle kleuren groen, dankzij St	Patrick’s	Day 
op 17 maart. Versier jezelf met klavertjes, 
voel de vibe en stort je in een van de leukste 
festivals in Europa!

Beleef	de	seizoenen	op	het	eiland	Ierland,		
elk	met	een	unieke	aantrekkingskracht.

Winter
Neem maar van ons aan dat er bij koudere 
temperaturen geen betere bestemming is 
dan het eiland Ierland, waar je zo hartelijk 
wordt verwelkomd dat je het er vanzelf 
warm van krijgt. Bij winter in Ierland 
moet je denken aan traditionele pubs 
met knus haardvuur, Ierse muzieksessies, 
geurige warme whiskey en fantastische 
kustwandelingen. De koudere maanden 
zijn ook ideaal voor een bezoek aan de 
populairste bezienswaardigheden van 
Ierland, zoals de Giant’s	Causeway, kliffen	
van	Moher en	Rock	of	Cashel, waar 
het vaak verrassend rustig is. Je kunt 
bovendien rekenen op een authentieke, 
echt lokale sfeer op fantastische 
winterfestivals, en een Ierse Kerstmis niet 
met kerstmarkten, excentrieke tradities 
en enorme oudejaarsavondfeesten in 
zowel Dublin als Belfast. En mis zeker niet 
het Temple	Bar	TradFest in januari; een 
viering van Ierse traditionele muziek op 
unieke podia in de stad Dublin. 

Zomer
Slenter over een zandstrand aan de 
schitterende kust van county Down 
of schuil in een stille, open grot in 
county Wexford en je begrijpt waarom 
Ierland in de zomer zo populair is. In 
vissersdorpjes is het druk met mensen 
die fish-and-chips eten in het zonnetje. 
De valleien stralen in de vele tinten 
groen en de dagen lijken eindeloos. In de 
zomer duiken overal festivals op. Parken, 
rivieren, havens en stranden worden 
omgetoverd tot fijne feestlocaties die 
in het teken staan van literatuur, eten, 
muziek, kunst en zelfs surfen. Probeer 
het Westport	Folk	and	Bluegrass	Festival	
(juni) in de mooie plaats Westport in 
county Mayo, geniet van de meeslepende 
kunstevenementen op het Carlow		
Arts	Festival (juni), of duik in de 
zomersfeer van het	Foyle	Maritime	
Festival	(juli) in Derry~Londonderry  
met varen op zeilschepen, kajakken, 
markten en muziek.

Herfst 
Het landschap vlamt in goud, oranje en 
rood. In de pubs is het warm en gezellig 
en tijdens een strandwandeling ben 
je waarschijnlijk de enige. De herfst 
is in Ierland echt een feest, want veel 
wandelroutes zijn op hun allermooist. Dit 
is ook de tijd voor walvissen spotten. Ga 
dus mee met een boottocht en richt je blik 
op de (dwerg)vinvissen voor de kust van 
het westen van Cork. Vanaf september 
gaat in Dublin het najaarsfestivalseizoen 
van start met festivals van wereldklasse. 
Zo is er het Dublin Theatre Festival en 
het Bram	Stoker	Festival in het teken 
van Dracula, maar ook Culture	Night, 
waar het hele eiland aan meedoet. En 
houd op de avond van 31 oktober je oren 
gespitst voor vreemde geluiden tijdens 
het oude Keltische feest	Halloween. Ga 
naar Derry~Londonderry voor het Derry	
Halloween	Festival of overnacht in het 
Ballygally	Castle	Hotel in county Antrim, 
waar vaak twee spoken rondwaren. Lamp 
aanhouden dus!

   Ierland Seizoenen

Killarney county Kerry

Bluebells, Glenariff county Antrim

Foyle Maritime Festival Derry˜Londonderry
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   Ierland Autoroutes

De indrukwekkende Copper Coast omvat 
een smal, prachtig stuk kust in county 
Waterford. Het is een Unesco-geopark dat 
wordt omgeven door de rotsige Comeragh	
Mountains. De kust dankt zijn naam 
aan de 19e-eeuwse kopermijnen die hier 
een belangrijke rol speelden. Deze route 
biedt veel afwisseling, van de spannende 
middeleeuwse geschiedenis in de stad 
Waterford tot fraaie kustplaatsen als 
Tramore, waar al sinds de jaren 1850 
vakantiegangers op afkomen. Op de 
kustweg kom je langs mooie stopplaatsen 
als Guillamene	Cove, waar het diepe, 
heldere water uitnodigt tot een duik. 
Vanuit Newtown slingert de route door 
fotogenieke dorpen als Fenor, Annestown	
en Stradbally, met verborgen stranden 
en rotszuilen in zee. Ook vind je hier 
schitterende kliffen, baaitjes en veel 
fauna, plus een overvloed aan plekken om 
heerlijk te eten, waaronder het stijlvolle 
Tannery in Dungarvan, The	Copper	
Hen in Fenor en The	Victoria	House in 
Tramore. Betoverende kustpracht.

Op de uiterste punt van het woeste 
Inishowen Peninsula in county Donegal 
ligt Malin	Head. Op deze uitzonderlijke 
kaap zijn geschiedenis en folklore 
belangrijk. Toch is er ook een sterke 
connectie met de moderne cultuur, 
aangezien hier opnames plaatsvonden 
voor Star	Wars:	The	Last	Jedi!	Met zijn 
filmische landschap voelt Malin als een 
haast epische plek, maar het heeft ook een 
andere kant. Klim boven op de heuvels 
tussen Lough	Swilly en het naburige 
Lough	Foyle en bekijk Grianán	of	Aileach, 
een mysterieus ringfort van ruim 4.000 
jaar oud dat 244 meter boven de zeespiegel 
ligt. Weer terug in de auto volg je de wegen 
langs hoge hagen en door dalen. Je passeert 
aantrekkelijke vissersdorpen als Moville, 
Shrove en Muff. Proost aan het einde van 
de rit op de ijstijd, want zonder die periode 
zou er geen Inishowen zijn geweest.

Met op de achtergrond de Mourne 
Mountains en slingerend langs het 
Carlingford	Lough en de Ierse Zee heeft de 
Mourne Coastal Drive alles wat je op een 
roadtrip wil: natuur, avontuur en charme. 
Vanaf Newry rijd je langs de noordelijke 
oever van het magnifieke Carlingford	
Lough naar de mooie kustplaats 
Newcastle. Onderweg zie je bossen, 
bergtoppen en vele fraaie stadjes en 
dorpen aan zee. Neem de tijd om eropuit 
te gaan. Ontdek de mountainbiketrails 
en wandelingen door het Kilbroney	
Forest	Park en het Rostrevor	Forest; 
neem kooklessen in de Mourne	Seafood	
Cookery	School in Kilkeel, die uitkijkt 
over de haven; en wijk van de gebaande 
paden af met een trektocht door de 
stemmige Mourne Mountains. Dit is het 
landschap dat schrijver CS Lewis zou 
hebben geïnspireerd tot het bedenken van 
het magische land Narnia in zijn boek De 
leeuw, de heks en de kledingkast. Bergen, 
zee, bossen en fantasy – de Mourne 
Coastal Scenic Drive heeft het allemaal. 

 DrIe  
 faNtaStIScHe 
 aUtOrOUteS
Ierland	is	beroemd	om	zijn	fantastische	
autoroutes	over	de	Wild	Atlantic	Way	en	de	
Causeway	kustroute,	maar	het	eiland	heeft	
ontzettend	veel	routes	die	minder	bekend	maar	
net	zo	opwindend	zijn...	

De Copper Coast en  
Comeragh Mountains

Mourne Coastal  
Scenic Drive

Inishowen  
Peninsula

Copper Coast county Waterford

Malin Head county Donegal

Mourne Mountains county Down

Fort Dunree, Inishowen Peninsula county Donegal
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   Ierland accommodatie

Een	overzicht	van	de	beste	overnachtingsmogelijkheden	op	
het	eiland	Ierland,	van	een	knus	vuurtorenwachtershuisje	tot	
kamperen	op	het	strand	onder	de	sterren.

 UNIeke  
 OverNacHtINgeN

Vuurtorens en kastelen
Aan de rand van een klif en wakend over de 
turbulente zee: een vuurtoren is een uiterst 
unieke plaats om te overnachten. Kies voor een 
vuurtorenwachtershuisje in county Antrim of 
Cork of verblijf in een echte vuurtoren in county 
Wicklow. Of misschien is een overnachting in 
een kasteel meer iets voor jou? Crom Castle heeft 
een sublieme ligging aan Lough Erne in het 
merengebied van Fermanagh en een verblijf hier 
is pure verwennerij. Of slaap in het Ballynahinch 
Castle in county Galway en ontdek er de beruchte 
geschiedenis.

Verblijf in een cottage
In Ierland vind je gegarandeerd een leuke 
vakantiecottage die voldoet aan je wensen, of je nu 
op avontuur bent aan de Wild Atlantic Way, een reis 
door Noord-Ierland maakt of in een boerderij wilt 
slapen omringd door het historische land van het 
eeuwenoude oosten van Ierland. Vakantiecottages 
liggen overal op het eiland, op afgelegen kapen 
omgeven door de wilde oceaan, aan de rand van 
grote stranden en in kosmopolitische steden waar 
je alle faciliteiten in de buurt hebt. Je kunt zelfs 
een rietgedekte cottage huren voor de traditionele 
charme maar voorzien van alle moderne gemakken.

B&B
Je vindt ze verborgen in de prachtigste hoekjes van 
het eiland, perfect gelegen in steden of midden op 
een boerenerf. Elke B&B in Ierland is uniek. Wat 
je kunt verwachten zijn comfortabele kamers, 
fantastische locaties en een overweldigend ontbijt. 
Maar dat is niet het enige: de ontvangst is enorm 
gastvrij gedurende je hele verblijf. Het bijzondere 
van een B&B is dat je bij mensen thuis wordt 
ontvangen die een grote kennis van de omgeving 
hebben. In alle vriendelijkheid delen ze informatie 
over de activiteiten, bezienswaardigheden en 
verborgen schatten in de nabije omgeving.

Landhuizen 
De Ierse landhuizen zijn als stenen 
geschiedenishoofdstukken en overgoten met 
cultuur, bijzondere personages en een hoop charme. 
Veel van deze historische huizen worden nog steeds 
bewoond door de nakomelingen van de families 
die ze lang geleden lieten bouwen. Een verblijf 
hier geeft een inkijk in een voorbij tijdperk van  
architectonische grandeur en luxe. Wandel over de 
prachtige landgoederen, relax in een traditionele 
zitkamer en slaap in een kamer die je terugvoert in 
de tijd.

Kamperen
Een kampeerplaats aan de bulderende oceaan, een 
biologische boerderij met ruime klokvormige tenten 
en glamping in bohemien stijl omgeven door oude 
bossen en kabbelende beekjes: kamperen in Ierland 
komt in vele vormen. Er gaat niets boven ontwaken 
in een woud of op het strand met het geluid van de 
zee over de kiezels, het gesis van worstjes boven een 
kampvuur en een zonsopgang om nooit te vergeten. 
Als je op zoek bent naar een unieke glampingplek, 
ga dan naar Rock Farm in county Meath, waar je 
vanuit de joerts en blokhutten uitkijkt op de rivier 
de Boyne. Portumna county Galway

 Ashford Castle county Mayo Cnoc Suain county Galway

Anna’s House B&B county Down
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Andere filmlocaties:
Bangor Noord-Ierland 
Scène uit de cultfilm High Rise. 
Curracloe Strand county Wexford 
Dit grote strand is zowel te zien in Saving Private Ryan als 
Brooklyn. Die laatste film is ook in Enniscorthy opgenomen.

Grondgebied van Game of thrones®

Noord-Ierland is een land van sprookjeskastelen, een 
spectaculaire kust en erfgoedplaatsen die niet van deze 
wereld lijken. De makers van de succesvolle HBO-serie Game 
of Thrones® vinden dat ook. In deze bijzondere uithoek van 
Europa vind je meer opnamelocaties voor de Seven Kingdoms 
dan waar ook ter wereld sinds het begin van de serie in 
2011. Waar kun je het beste beginnen? Ga naar Castle	Ward	
(Winterfell) in county Down: een fraai, uitgestrekt landgoed 
dat ook dienst doet als het voorouderlijk huis van de Starks. In 
het kasteel kun je met ClearSky Adventure boogschieten op 
dezelfde plek als Jon Snow, authentieke Westeros-kostuums 
aantrekken en deelnemen aan een middeleeuws banket, 
geïnspireerd op de serie. De Dark	Hedges, oftewel de King’s 
Road, in county Antrim is een onheilspellende laan met 
kronkelige beukenbomen die je de adem beneemt. En in 
county Londonderry ligt Binevenagh	Mountain, een andere 
spectaculaire opnamelocatie, met panoramisch uitzicht  
vanaf de top. 

Star Wars in beeld
Films roepen de magie op van reizen en nemen kijkers mee 
op een buitenaards avontuur. Dit wordt nergens zo duidelijk 
uitgelicht als op de Wild Atlantic Way in Ierland, waar je de 
echte locaties ontdekt die poseerden als een ver sterrenstelsel. 
De locatiescouts van Star Wars kozen Ierland voor diverse 
filmscènes voor Episodes VII en VIII: van de steile en prachtige 
kust bij Sybil	Head in county Kerry tot de grillige schoonheid 
en zeevogelkolonies op Malin	Head in county Donegal, de 
noordelijkste punt van Ierland. Deze landschappen zijn zo 
indrukwekkend dat ze op een kant-en-klare filmset lijken. Sta 
midden in het hemelse landschap van Loop	Head in county 
Clare of reserveer een excursie naar Skellig	Michael in county 
Kerry, een 6e-eeuwse kloosternederzetting op een ruig en 
afgelegen eiland.  

Licht, camera, Ierland
Overal op het eiland Ierland vind je fantastische 
landschappen die zo in de film kunnen. Meteen vanaf het 
openingsshot hoog boven het Dingle	Peninsula in county 
Kerry vangt de Oscar-winnende film Ryan’s Daughter het 
drama en de romantiek van de Ierse zuidwestkust. Slea	Head 
en Dunmore	Head zijn twee vaste hoogtepunten en één ding 
is zeker: gestrande liefde levert een mooi plaatje op! In het 
eeuwenoude oosten van Ierland is het romantische drama 
P.S. I Love You een soort liefdesbrief aan Ierland. In deze film, 
met prachtige plekken aan de oostkust, waaronder Sally	Gap	
en het aan een meer gelegen dorp Lacken, word je makkelijk 
verliefd op het heidelandschap en het betoverende uitzicht 
op de Wicklow Way zoals in de film te zien. En Braveheart is 
dan wel de film van Mel Gibson, maar Trim	Castle is de echte 
ster. Deze Normandische vesting in county Meath met zijn 
versterkte torens, middeleeuwse donjon en kantelen maken 
veel indruk. Wat Ierse filmrollen betreft, wordt Dublin niet 
overgeslagen. Niet alleen het liefdesverhaal en de Oscar-
winnende soundtrack maken Once zo bijzonder; het zijn 
ook de fantastische plekken in Dublin, zoals Grafton	Street, 
Temple	Bar, St	Stephen’s	Green en	Killiney	Hill. 

Blasket Islands vanaf Dunmore Head county Kerry

Star Wars, the Last Jedi Wild Altantic Way

Castle Ward county Down
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 IerlaND Op   
 Het ScHerM
Van	Star	Wars-locaties	in	county	Kerry	op	de	Wild	
Atlantic	Way	tot	wonderlijke	Westeros-filmlocaties	in	
Noord-Ierland,	deze	Ierse	filmlocaties	zijn	de	sterren	
van	het	witte	doek.

   Ierland eropuit

Dark Hedges county Antrim
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traditionele smaken 
Proef	tijdens	je	bezoek	aan	Ierland	
ook	het	traditionele	eten!
Boxty 
Ierse hartige pannenkoek van gepureerde en 
geraspte aardappel, die vaak bij het ontbijt 
wordt gegeten. 
Dulse 
Gedroogd zeewier dat als tussendoortje 
wordt gegeten of toegevoegd aan soepen 
en salades. 
Gerookte zalm 
Wilde Ierse zalm die in kleine hoeveelheden 
op turf wordt gerookt in rokerijen in de 
Burren en Connemara is simpelweg heerlijk 
op tarwebrood met boter en een kneepje 
citroen.
Kaas 
Het westen van Cork is dé plek voor kaas in 
Ierland, maar ook op andere locaties op het 
eiland vind je boerenkaas. Aanraders zijn  
St Tola (county Clare), Durrus (county Cork) 
en Young Buck (county Down).
Ulster Fry 
Dit beroemde en heerlijke Noord-Ierse 
ontbijt bestaat uit eieren, een haverkoekje of 
aardappelbrood, worstjes, donkere en lichte 
bloedworst en gegrilde tomaat.

Vers uit de zee
Van luxueuze gerechten tot smakelijk 
streetfood, Ierland is met recht beroemd 
om zijn verse vis en schelpdieren. Zin in 
iets simpels, vers en authentieks? Begin 
met fish-and-chips. In de beroemde 
eettenten van Leo	Burdock in en rond 
Dublin kun je al sinds 1913 traditionele 
fish-and-chips eten. Maar overal op het 
eiland vind je plaatselijke ‘chippers’ 
die de moeite waard zijn, zoals de 
prachtig gelegen Saltee’s	Chipper in het 
vissersdorp Kilmore Quay in county 
Wexford of de supersmakelijke Quinlan’s	
Seafood	Bar in Tralee in county Kerry. En 
er gaat niets boven verse vis eten met op 
de achtergrond het geluid van de golven, 
dus rijd naar de Causeway kust en stop 
bij Harry’s	Shack. Dit visrestaurant heeft 
een weergaloze ligging op Portstewart 
Strand. 

De kunst van het koken
Een kookles is een leuke manier om 
nieuwe vaardigheden onder de knie 
te krijgen en lokale ingrediënten en 
technieken te ontdekken. Wil je leren hoe 
je een traditioneel sodabrood of luchtige 
Ierse scones bakt of hoe je zeevruchten 
perfect bereidt? Kies dan een van de 
eersterangs kookscholen, waar je les op 
maat kunt krijgen naar ieders smaak. 
De beroemde chef-kok en promotor van 
Iers eten, Neven	Maguire, heeft een 
kookschool in county Cavan en geeft les 
aan kleine groepen op elk niveau. Of kies 
voor een masterclass vis bereiden op de 
Belfast	Cookery	School, waar je heerlijke, 
lokaal gevangen vis leert prepareren, 
fileren en klaarmaken, zoals mosselen uit 
het Strangford Lough.

Food festivals
Met zo’n overvloed aan culinaire schatten 
en oprecht enthousiasme voor het 
genot van eten, gaat er nauwelijks een 
week voorbij zonder een food festival 
ergens op het eiland. Een festival is een 
fantastische manier om de unieke smaken 
van het Ierse land en water te proeven 
en kan in het teken staan van alles, van 
zeevruchten tot ambachtelijk bier. De 
liefde voor oesters is zo groot in Ierland 
dat er verschillende festivals voor zijn, 
zoals het Portavogie	Seafood	Festival in 
county Down (augustus) en Carlingford	
Oyster	Festival	(augustus) met proeverijen, 
muziek, optochten en wedstrijden. Voor 
een eetfestival dat je lang zal bijblijven, 
ga je het eerste weekend van oktober 
naar het vissersdorp Dingle in county 
Kerry waar plaatselijke bewoners en 
toeristen samenkomen voor het levendige 
Dingle	Food	Festival. Een food festival 
is een explosie van smaakbelevingen 
met marktkramen, wijnproeverijen, 
kookdemonstraties en de mogelijkheid 
om de mensen te ontmoeten achter de 
verrukkelijke smaken van het eiland.

Kaas proeven Dingle, county Kerry

Octopussy’s Seafood tapas Howth, county Dublin

Carlingford Oyster Festival county Louth

Bushmills Distillery county Antrim

Favoriete drankjes
Het eiland Ierland heeft een reputatie 
in het maken van dranken van hoge 
kwaliteit, zoals eersteklas whiskey 
en beroemd bier. Veel van die merken 
organiseren nu ook tours en cursussen. 
Ierse gin doet het momenteel erg goed 
met lokale ginsoorten als Blackwater 
No5, Listoke en Glendalough Dillisk en als 
je echt alles over gin wilt weten, ga dan 
naar de Shortcross	Distillery in county 
Down. In deze ambachtelijke ginstokerij 
op het prachtige Rademon Estate kun 
je een interessante rondleiding nemen 
langs het distillatieproces, met als 
afsluiter een leerzame proeverij. In de 
wijk Liberties in Dublin liggen zowel de 
Teeling	Whiskey	Distillery, met  
een familiehistorie die teruggaat tot 
1782, als de Pearse	Lyons	Distillery, 
ondergebracht in de prachtig 
gerenoveerde St James’s Church. Andere 
uitstekende whiskeystokerijen op het 
eiland zijn onder andere de Walsh	
Whiskey	Distillery in county Carlow  
en de iconische Old	Bushmills		
Distillery op de Causeway kustroute 
in county Antrim. 

Bezoek een markt
Biologische appelsap, verse oesters en een overvloed aan boerenkazen en lokale 
vleeswaren – de Ierse boerenmarkt vormt de kern van het gemeenschapsleven. Mensen 
picknicken in de zon of komen voor een snelle lunch om mee te nemen: dit is dé plek voor 
authentiek Iers streetfood met een ambachtelijke twist. De twee beroemdste markten 
zijn de English	Market	in Cork en St	George’s	Market in Belfast. Op allebei vind je 
ontelbaar veel verleidelijke Ierse producten in een prachtige 18e- en 19e-eeuwse setting. 
Deze bekende overdekte markten zijn publiekstrekkers, maar ook in andere plaatsen op 
het eiland vindt wekelijks een levendige etensmarkt plaats. Je kunt er een praatje maken 
met de mensen van wie de producten afkomstig zijn. Probeer op donderdag Kilkenny	
Farmers’	Market tegenover het 12e-eeuwse kasteel, slenter op zaterdagochtend over de 
drukke Midleton	Farmers’	Market in county Cork of geniet elke eerste donderdag van de 
maand van het dorpsgevoel van de Comber	Farmers’	Market in county Down, waar de 
unieke Comber-aardappel vandaan komt.

 IerlaND  
 SMaakt  
 HeerlIjk 
Met	zijn	vele	ingrediënten	van	eigen	bodem,	innovatieve	
chef-koks	en	grote	gastvrijheid	is	het	eiland	Ierland	een	
paradijs	voor	foodies.	Ontdek	de	historie	achter	de	Ierse	
eetcultuur,	ontmoet	de	lokale	producenten	en	geniet	van		
vis	vers	uit	de	zee	met	zes	van	de	beste	eetervaringen	in	
Ierland.	Door	culinair	auteur	Joanna	Braniff.

Food tours
Een ‘food tour’ is een uitstekende manier 
om de plaatselijke eetcultuur te leren 
kennen met een deskundige gids. Met 
het Sligo	Food	Trail (sligofoodtrail.ie) 
voed je zowel je lichaam als je geest. Je 
maakt een spectaculaire reis langs verse, 
biologische producten op een fantastisch 
stuk van de Wild Atlantic Way. Ben je 
geïnteresseerd in de rol van eten in de 
Ierse samenleving van vroeger en nu, 
kies dan voor een wandeling van twee 
uur door het historische Dublin met The	
Story	of	Irish	Food (historicaltours.ie). Of 
reis naar het land van de legenden aan 
de prachtige Causeway kust in Noord-
Ierland voor een culinaire route langs 
ambachtelijke producenten en koks. Elke 
tour van Causeway	Coast	Foodie	Tours	
(causewaycoastfoodietours.com) belooft 
exclusieve proeverijen en een kijkje achter 
de schermen voor nieuwe eetervaringen. 

   Ierland eten en drinken

Galway Farmers’ Market

St George’s Market Belfast
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Aviva Stadium,
& Dún Laoghaire

05
Christ Church Cathedral
Dublins oudste gebouw werd door de 
Normandiërs gesticht en is al ruim 
1.000 jaar een bedevaartsplaats. Het is 
beroemd om zijn prachtige architectuur 
en vloertegels en in de sfeervolle crypte 
is een boeiende tentoonstelling over de 
geschiedenis. christchurchcathedral.ie

06
Book of Kells/trinity College
Midden in de stad, in een van ‘s werelds 
meest illustere universiteiten en waar 
literaire legendes zoals Swift, Wilde 
en Beckett studeerden, ligt een ware 
Ierse schat: het Book of Kells. Nadat 
je bij de historische universiteit hebt 
rondgewandeld, stap je de oude  
bibliotheek binnen om met eigen ogen  
het 9e-eeuwse evangelisch manuscript  
te bewonderen op de Book of Kells 
Exhibition. tcd.ie

07
Dublin Bay Cruises
Vaar tijdens deze heerlijke boottocht door 
Dublin Bay langs zeehonden, vuurtorens 
en de spectaculaire kust. De baai is een 
Unesco biosfeergebied waar natuurlijk en 
cultureel erfgoed samenkomen. Dagelijks 
zijn er vijf afvaarten (seizoensgebonden) 
tussen Dún Laoghaire, het stadscentrum 
en het traditionele vissersdorp Howth. 
dublinbaycruises.com

De smaken 
van Dublin 
Van ambachtelijk etenswaar 
op de Temple Bar Market tot 
eersteklas visgerechten in 
SOLE, fantastisch eten is een 
essentieel onderdeel van je 
beleving van Dublin. Geniet 
van streekproducten in 
verleidelijke restaurants als 
de Winding Stair aan de Liffey 
of gastropubs als L Mulligan 
Grocer in Stoneybatter.

08
De pubs van Dublin
Waarom zijn de pubs van Dublin 
wereldwijd zo populair? Ontdek zelf 
waarom in sfeervolle pareltjes als Doheny 
& Nesbitt, het literaire McDaids en de 
oude Brazen Head. Ga naar de hippe 
wijk Temple Bar waar het krioelt van de 
pubs; luister naar traditionele muziek in 
O’Donoghue’s en de Cobblestone; of kies 
voor de mooie, 19e-eeuwse Long Hall, 
Stag’s Head of Palace Bar. 

09
De parken van Dublin 
Of je nou op zoek bent naar een 
groene oase of een groter gebied om te 
verkennen, de parken van Ierland zijn 
een lust voor het oog. Aanschouw wilde 
damherten in het Phoenix Park, Europa’s 
grootste omheinde stadspark; geniet  
van een stukje groen in het centrum in  
St Stephen’s Green; of ga naar het Merrion 
Square uit de georgiaanse tijd. 

10
Doe een tour
Leer Dublin van alle kanten kennen met 
tours over zowat elk aspect van de stad. 
Maak een verleidelijke tocht langs de 
eetcultuur van Dublin met Secret Food 
Tours Dublin, duik het stadsverleden in 
met Historical Walking Tours of Dublin of 
bekijk de stad op twee (elektrische) wielen 
met Lazy Bike Tours Dublin.

Little Museum of Dublin

Christ Church Cathedral

Howth Head county Dublin

L Mulligan Grocer
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01
Het national Museum of Ireland
Drie musea vallen onder de verzamelnaam 
‘National Museum of Ireland’, gericht 
op archeologie, natuurhistorie en 
toegepaste kunst en geschiedenis. Ontdek 
in de afdeling archeologie op Kildare 
Street Europa’s mooiste collectie van 
prehistorische gouden artefacten en 
Keltische sieraden. Bekijk uitgestorven 
dieren in het Natural History Museum 
(Merrion Street Upper) en kom naar 
de Collins Barracks voor kunst en 
geschiedenis van Ierland. museum.ie

 DuBLIn

SteDelIjke 
SNapSHOtS
Ontdek	de	opwindende	steden	van	het	eiland	
Ierland,	van	het	historische	Dublin	tot	Belfast	met	
zijn	Titanic-erfgoed...	Schrijver	Seth	Linder	kiest		
10	dingen	voor	een	onvergetelijke	stedentrip.

Welkom	in	een	stad	waar	de	
Vikinggeschiedenis	onder	
de	oppervlakte	schuilt,	waar	
moderne	architectuur	zij	aan	zij	
staat	met	oude	gebouwen	en	waar	
literatuur	verweven	is	met	de	
stadsidentiteit.	Welkom	in	Dublin.

trinity College Dublin Ha’penny Bridge

national Museum

Guinness, St James’s Gate 

02
Het Little Museum of Dublin
In dit geweldige kleine museum, 
uitgeroepen tot de ‘beste museumervaring 
van de stad’, ontdek je onder begeleiding 

van een gids de geschiedenis van Dublin. 
Met ruim 5.000 voorwerpen, veelal 
geschonken door Dubliners, krijg je 
een uniek inzicht in onderwerpen die 
uiteenlopen van James Joyce tot U2!  
littlemuseum.ie

03
Kilmainham Gaol
De gerenoveerde Kilmainham Gaol 
is een monument voor de Ierse 
onafhankelijkheidsstrijd en biedt een blik 
op het grimmige gevangenisleven in de 
19e eeuw. Beroemde films, waaronder 
Michael Collins, werden opgenomen 
in de oostvleugel. De tour schetst een 
treffend beeld van de geschiedenis 
van deze gevangenis, met zijn 
overpopulatie, ontberingen en wreedheid. 
kilmainhamgaolmuseum.ie

04
Guinness Storehouse
In het Guinness Storehouse, gelegen in  
St James’s Gate, kun je zeven verdiepingen 
met interactieve tentoonstellingen 
bekijken en het unieke erfgoed ontdekken 
van Ierlands nationale bier. Proef zelf ook 
een pint in de Gravity Bar op het dak met 
360° uitzicht. 
guinness-storehouse.com

14 Ierland
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05
HMS Caroline
Dit schip overleefde de Zeeslag bij Jutland 
en ligt aangemeerd in het Alexandra 
Dock. Het is pas gerestaureerd en de 
cabines zien eruit alsof de bemanning 
nog aan boord is. Er draait een film over 
de historie van het schip en het café lijkt 
op een officierseetzaal. nmrn.org.uk

06
City Hall
De City Hall weerspiegelt de grandeur 
van het Belfast van begin 20e eeuw. De 
ontvangstruimtes zijn van marmer dat 
afkomstig is uit dezelfde groeves als dat 
van het klassieke Rome. Het werd ooit 
‘de stenen Titanic’ genoemd en er zijn 
veel scheepsconnecties, zoals de Titanic 
Memorial Gardens. De dagelijkse gratis 
rondleiding omvat de historie en mooiste 
details van de City Hall. 
belfastcity.gov.uk/leisure

07
St George’s Market 
Als een van de oudste overdekte markten 
van Ierland is St George’s Market 
een paradijs voor foodies. Je vindt er 
versgevangen vis, veel kramen met Ierse 
kaas, biologisch vlees, eersteklas worstjes 
en zelfs zeewier uit de buurt. Vooral op 
zaterdagen staat het eten centraal en 
misschien hoor je zelfs jazz terwijl je door 
deze 19e-eeuwse prachtmarkt slentert.

De smaken 
van Belfast 
Dankzij de getalenteerde 
chef-koks en hun gebruik van 
uitmuntende streekproducten 
is Belfast een prominente 
bestemming voor foodies 
geworden. Restaurants als 
Molly’s Yard, in een koetshuis, 
en de Mourne Seafood Bar 
danken daaraan hun roem. Doe 
als de locals en ga naar Longs, 
de oudste chippie van Belfast of 
proef zoutgerijpte steaks bij Edo.

08
Cathedral Quarter
Deze culturele uitgaanswijk dankt 
zijn naam aan de mooie St Anne’s 
Cathedral. In de historische pakhuizen 
aan de straten met kasseien vind je 
veel van de beste en levendigste pubs, 
eetgelegenheden en clubs van de stad.  
Let ook op het MAC, het podium voor 
avant-gardetoneel en veel meer. 

09
De botanische tuinen
Deze groene oase ligt in de wijk Queen’s 
Quarter en heeft twee must sees – de 
Tropical Ravine, een tropisch regenwoud 
in miniatuurversie vol exotische planten 
en het Palm House, een glazen, gewelfde 
kathedraal waar planten van elk formaat 
zorgen voor een feest van kleur. 

10
tours met een local
Leer de bewoners kennen tijdens een 
‘black cab tour’ langs de beroemde 
muurschilderingen van West-Belfast 
of doe de Street Art Walking Tour door 
Cathedral Quarter. Belfast Food Tour 
organiseert speciale eet- en drinktours, 
zoals een gintocht of whiskeywandeling. 
Of spring aan boord van een Riverboat 
Tour en zie de wijk Titanic Quarter vanaf 
het water. Met een Blue Badge-gids 
wandel je langs historische plekken  
en er is ook een hop-on-hop-off-bus.

HMS Caroline

City Hall

Botanische tuinen

edo
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01
titanic Belfast en SS nomadic
Reis in Titanic Belfast naar het 
welvarende Belfast in het begin van de 
20e eeuw en het legendarische schip dat 
daar uit voortkwam. Het interactieve 
museum is in 2016 uitgeroepen tot beste 
bezoekersattractie ter wereld en ligt 
aan het originele dok van de Titanic. 
Het hulpschip van de Titanic, de SS 
Nomadic, ligt vlakbij. titanicbelfast.com; 
nomadicbelfast.com

02
Ulster Museum
Wandel door de botanische tuinen naar 
het fraai gerestaureerde Ulster Museum 
en ontdek de eerste mummie die buiten 
Egypte te zien was en het meest complete 
dinosaurusfossiel van Ierland. Slenter 

langs de kunstcollectie en kom alles te 
weten over de industriële geschiedenis 
van Belfast. Helemaal gratis! nmni.com

03
Crumlin road Gaol
Een rondleiding door deze oude 
gevangenis brengt je naar de dodencel en 
aangrenzende executieruimte. De cellen 
schetsen een beeld van het grimmige 
gevangenisleven van de 19e eeuw. Je 
hoort verhalen over de voormalige 
gevangenen, waaronder de Ierse president 
Éamon de Valera. In de gevangenis zou 
het ook serieus spoken. Als je durft, kun je 
meegaan met de paranormale tour langs 
de spookplekken. crumlinroadgaol.com

04
De pubs van Belfast
De energie en opwinding van Belfast voel 
je het best in de fantastische pubs. Met 
zijn fraaie tegels en privézitjes moet de 
Crown Liquor Saloon wel het allermooiste 
19e-eeuwse café ter wereld zijn. Andere 
parels in Belfast zijn de White’s Tavern en 
Kelly’s Cellars en voor traditionele muziek 
moet je bij de Dirty Onion en Maddens 
zijn. Geniet van het unieke, driehoekige 
Bittles of ga los in de Revolución de Cuba! 
visitbelfast.com

 BELFAST
Belfast	staat	voor	een	levendige	
cultuur,	pakkende	geschiedenis	
en	supervriendelijke	inwoners.		
Met	unieke	Titanic-attracties,	
nostalgische	pubs	en	een	
dynamische	restaurantcultuur	
zal	deze	stad	je	hart	veroveren.

MAC Belfast titanic Belfast en SS nomadic

St George’s Market 

Crumlin road Gaol

16 Ierland
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 DERRY~ 
 LOnDOnDERRY
Op	het	punt	waar	de	Causeway	
kustroute	samenkomt	met	de	Wild	
Atlantic	Way	ligt	het	culturele,	
kosmopolitische	en	karaktervolle	
Derry~Londonderry.	Geniet	van	
Ierse	muziek	in	gezellige	pubs,	loop	
over	de	400	jaar	oude	stadsmuren	
en	luister	naar	de	bewogen	historie	
in	de	stadsmusea…

01
Museum of Free Derry
Het boeiende, maar roerige verleden 
van Derry~Londonderry komt tot 
leven in verschillende unieke musea. 
Een daarvan is het Museum of Free 
Derry, dat door lokale ogen naar de 
burgerrechtenbeweging kijkt. Het 
museum won onlangs een prijs voor de 
‘meest authentieke bezoekerservaring’ 
bij de Tourism Northern Ireland Awards. 
museumoffreederry.org

02
De Guildhall
De 19e-eeuwse Guildhall van rood 
zandsteen ligt tussen de stadsmuren en 
de rivier de Foyle en heeft een boeiende 
tentoonstelling over de Plantation (Britse 
kolonisatie). Sinds de renovatie is de 
Guildhall met zijn beroemde glas-in-
loodramen een bezoekersattractie. 

03
De stadsmuren
De imposante stadsmuren, die dit jaar hun 
400-jarig bestaan vieren, werden in de 
vroege jaren 1600 opgetrokken om nieuw 
gearriveerde kolonisten te beschermen. Ga 
in gedachten terug naar die tijd terwijl je 
de sfeervolle oude stad doorkruist, de vier 
poorten en de enorme kanonnen! Binnen 
de muren mag je het historische Tower 
Museum en het Siege Museum, over de 
belegering van 1689, niet missen.

04
ebrington Square en de Peace Bridge
De Peace Bridge is een symbool voor de 
wedergeboorte van Derry~Londonderry 
en de oversteek is voor bezoekers een 
overgangsrite geworden. De brug loopt 
over de Foyle naar Ebrington Square, 
waar culturele en sportevenementen 
plaatsvinden.

05
De Craft Village
Slenter door een nagebouwde 18e-eeuwse 
straat en 19e-eeuws plein langs creatieve 
ambachtswinkeltjes, intieme eettentjes en 
livemuziek. Een prima plek om een uniek 
Iers souvenir te vinden. 

01
De english Market
Deze historische etensmarkt is een van de 
mooiste van Europa. Hier wacht je een en 
al culinaire verleiding. Van versgebakken 
sodabrood tot heerlijke Ierse kaassoorten 
en lokale delicatessen, zoals ‘drisheen’ 
(bloedworst) en ‘crubeens’ (varkenspoten): 
er is duizelingwekkend veel keus in 
ambachtelijke producten. In het Farmgate 
Café kun je bovendien erg goed lunchen. 
englishmarket.ie

02
Luid de Shandon Bells
Volg een wereldberoemde traditie. 
Neem de 132 treden naar de top van de 
18e-eeuwse St Anne’s Church en geniet er 
van het fantastische panorama over Cork. 
Onderweg kun je de Shandon Bells luiden.  
shandonbells.ie 

03
Cork Butter Museum
Wil je duizend jaar oude boter zien? Het 
Cork Butter Museum vertelt over de 
herkomst van de romige Ierse boter en 
het enorme economische belang ervan 
voor Cork, ooit de plaats van de grootste 
botermarkt ter wereld. 
thebuttermuseum.com
 
04
De pubs van Cork
Het brede aanbod maakt de pubcultuur 
van Cork zo populair bij bezoekers. 
Probeer de kaarslichtsfeer van de 
historische Mutton Lane Inn, traditionele 
muziek in Sin É, grandioze ambachtelijke 
bieren in de Franciscan Well Brewery en 
de Brewpub of zit aan de rivier de Lee in 
het Electric Bar & Restaurant. 

05
Crawford Art Gallery
Vlak bij het beroemde operahuis van 
Cork ligt dit geliefde kunstmuseum. 
Het heeft ruim 2.000 werken, inclusief 
Griekse en Romeinse beeldhouwwerken, 
afkomstig van de Vaticaanse Musea in 
1818. De collectie omvat 18e-eeuwse 
Ierse en Europese schilderkunst maar ook 
hedendaagse video-installaties.  

Pub Cork

the english Market Cork

Peace Bridge Derry~Londonderry

 CORk
Cork	is	een	van	de	meest	charmante	
steden	op	het	eiland	Ierland.	Het	
heeft	fijne	musea,	eigen	brouwerijen,	
je	kunt	er	stadswandelingen	maken	
en	een	sfeervolle,	19e-eeuwse	
etensmarkt	bezoeken.	Na	een	paar	
dagen	in	deze	vermakelijke	stad,	is	
het	tijd	om	het	vissersdorp	Cobh,		
het	gevangeniseiland	Spike	Island		
en	het	historische	Blarney	Castle		
te	bezoeken.

the Guildhall Derry~Londonderry
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Spanish Arch Galway

Quay Street Galway

Kirwan’s Lane Galway

Muurschildering Galway

traditionele muziek Galway

Galway heeft een onconventioneel tintje dat past 
bij de mentaliteit van West-Ierland: relaxed en 
altijd in voor een feestje. Galway is een Unesco-
filmstad en de kunstscene trekt bezoekers uit 
de hele wereld.Het hele jaar door vinden hier 
uiteenlopende evenementen plaats, waaronder het 
veelgeroemde Galway International Arts Festival, 
het Galway Food Festival and en de opwindende 
Galway SeaFest. Dit alles speelt zich af tegen een 
decor van het ruige prachtlandschap van county 
Galway, de vergezichten van de Wild Atlantic Way 
en fraaie dorpen. 

Elk moment is een goede tijd om langs te 
komen, maar de stad heeft iets extra speciaals 
in petto voor 2020. Als culturele hoofdstad van 
Europa 2020 organiseert Galway honderden 
evenementen, wat op 20 januari 2020 begint 
met een grootse openingsceremonie. Vanaf 
die dag gaat er in de stad een programma van 
ongekend grote schaal van start met kunst, sport, 
toneel, circus, film, architectuur en literatuur. 
De culturele hoofdstad van Europa is een van de 
grootste cultuurhappenings ter wereld en de City 
of Tribes (de bijnaam van Galway) zal zeker van 
zich doen spreken.

Daarnaast belooft het sprankelende Galway 
2020-programma een gevoel van verbondenheid 
teweeg te brengen door middel van vernieuwende 
en leuke activiteiten. Terwijl je volop geniet van 
de dagelijkse culturele gebeurtenissen kun je 
tegelijkertijd opgaan in de betoverende cultuur 
van Galway: zing mee in een traditionele Ierse 
pub en klets met de lokale bewoners op een 
levendig terras. Ga gewoon mee in het ritme en 
geniet van de craic (plezier). Galway werd door 
Travel + Leisure uitgeroepen tot vriendelijkste stad 
ter wereld, en hier wonen dan ook mensen die 
oprechte hartelijkheid en vrolijkheid uitstralen – 
perfecte ingrediënten voor een jaar als Europese 
culturele hoofdstad. 

Met al die actie is het misschien lastig om de 
stad achter je te laten, maar waag je buiten de 
stadsgrenzen en je zult merken dat je omringd 
bent door een werkelijk spectaculair landschap, 
een van de mooiste van het eiland Ierland. Beklim 
hoge bergen, slenter over stranden en geniet 
van meren, rivieren en de machtige Atlantische 
Oceaan. Voor fans van outdooractiviteiten is 
Connemara (45 min. rijden van de stad) een 
ongeëvenaarde plek. Oscar Wilde beschreef 
deze regio als een wilde schoonheid. Of neem 
de veerboot de oceaan op en vaar naar de rust, 
sereniteit en rijke tradities van de Aran Islands. 
Van enerverende culturele evenementen tot het 
ruige natuurschoon – Galway is de bestemming 
voor jou in 2020. 

Galway	maakt	zich	op	voor	een	jaar	
lang	feestvieren	als	Europese	culturele	
hoofdstad	2020,	met	een	agenda	die	de	
rijkheid	en	diversiteit	van	deze	creatieve	
stad	aan	de	Wild	Atlantic	Way	laat	zien.

 galway 
 2020
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 SteDeN  
OM te 
 ONtDekkeN

Armagh
Welkom in Armagh, de trotse zetel van twee 
kathedralen, beide gewijd aan St Patrick. 
Wandel door de gracieuze, door bomen 
geflankeerde georgiaanse Mall, kijk uit naar 
de 22 bronzen waterspuwers en engelen die 
door de stad verspreid verborgen zijn, of ga 
sterren kijken in het planetarium. Armagh is, 
met een breed assortiment restaurants, 
waaronder de Uluru	Bar	&	Grill en 4	Vicars, 
een stad om van te genieten.

Kilkenny
Kilkenny ligt in het eeuwenoude oosten  
van Ierland. Overdag kun je de middeleeuwse 
binnenstad ontdekken en ‘s avonds de 
traditionele pubs bezoeken. Loop de Medieval	
Mile, de middeleeuwse mijl, die je terugvoert 
naar vroegere tijden met Tudor-herbergen, 
oude herenhuizen, verborgen stegen en 
historische hoogstandjes zoals Kilkenny	
Castle en St	Canice’s	Cathedral. Neem ook 
eens een tour door de beroemde brouwerij,  
de Smithwick’s	Experience	Kilkenny.

Limerick
Deze charismatische middeleeuwse stad, die 
uitkijkt over de rivier Shannon, staat bekend 
vanwege de festivals, de kunstgalerijen en de 
musea. De georgiaanse elegantie van het 
district Newtown	Pery, het Hunt	Museum, 
met de collectie waardevolle kunstwerken, en 
het Frank	McCourt	Museum, gevestigd in de 
oude school van de schrijver, zijn het 
vermelden waard. Ga rugby kijken in het 
Thomond	Park, lokale lekkernijen proeven bij 
de weekendmarkt Milk	Market en bezoek 
het 13e eeuwse kasteel King	John.

Waterford
De sfeer in Waterford is meer die van een 
kleine dan van een grote stad, maar er is veel 
te doen in deze mini metropolis in het 
eeuwenoude oosten van Ierland. Waterford  
is gesticht door de Vikingen en de 
geschiedenis van de stad is terug te vinden  
in de Viking	Triangle van museums, die  
het Medieval	Museum, Bishop’s	Palace  
en Reginald’s	Tower	omvat. Bekijk het 
prachtige geslepen glas in het House	of	
Waterford	Crystal, proef het vers gebakken 
“blaa” (broodje) bij het Granary Café of  
maak een wandeling langs de historische 
kades.  

Het	maakt	niet	uit	of	je	een	stedentrip	
of	een	langere	reis	plant,	je	zult	
ontdekken	dat	de	steden	op	het	eiland	
Ierland	verrassend	divers	zijn.

St Patrick’s Cathedral Armagh

Kilkenny Castle Kilkenny

reginald’s tower Waterford

King John's Castle Limerick
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Hill of Slane county Meath

Loughcrew Cairns county Meath

eeuwenoude wonderen
Start: Dublin

“Vanaf het moment dat ik westelijk de 
Liffey oversteek vanuit Celbridge in 
county Kildare is de geschiedenis van 
deze regio materie voor blockbusters. In 
Trim in county Meath loop ik rond een 
gigantisch kasteel dat met zo’n precisie 
werd gebouwd door een tempelier dat  
Mel Gibson het gebruikte als locatie voor 
zijn film Braveheart.

Verder naar het westen, in Westmeath, 
ga ik naar de Hill	of	Uisneach waar de Ail 
na Míreann (‘steen der scheidslijnen’) de 
plek markeert waar lang geleden de vijf 
oorspronkelijke koninkrijken van Leinster, 
Munster, Connacht, Ulster en Meath bij 
elkaar kwamen. Het is verbazingwekkend 
hoe dicht de steen bij het werkelijke 
geografische centrum van Ierland staat. 
Met mijn ogen dicht stel ik me de 
druïdenceremonies voor; er wordt gezegd 

dat de vuren van Bealtaine	(oud Keltisch 
feest) die op deze heuveltop brandden 80 
km verderop te zien waren vanaf de Hill		
of	Tara, de zetel van de hoge koningen  
van Ierland. Ik ga verder en passeer 
Westmeath om de ruim 5.000 jaar oude 
ganggraven van Loughcrew in county 
Meath te bestuderen. De cairns van 
Loughcrew zijn uitgelijnd met de 
lentenacht- en herfstnachtevening; zoals 
bekend is die van Newgrange uitgelijnd 
met de winterzonnestilstand. Hoe is  
het toch mogelijk dat de architecten van 
deze meesterwerken zo in harmonie 
waren met de geheimen van de zon en  
de sterren? 

Ik betuig mijn respect aan deze 
wijze, oude zielen op de schaduwrijke 
grasflanken van wat ooit het Royal	Palace	
van Tara was. 

Kijkend naar het noorden zie ik de  
Hill	of	Slane; geen wonder dat St Patrick 
op deze plek het paasvuur aanstak en  
het christendom introduceerde in het 
heidens Ierland. Met al die koningen en 
druïden kon hij rekenen op een  
respectabel publiek. 

Aan het eind van mijn reis sta ik bij  
de rivier de Boyne en overpeins ik de  
slag uit 1690 die in het voordeel eindigde  
van Willem III van Oranje-Nassau.  
Dat was niet de eerste keer dat Ierlands 
toekomst werd bepaald door 
gebeurtenissen die plaatsvonden in  
dit historische landschap.”

newgrange county Meath

Hill of Uisneach county Westmeath
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   Ierland Het eeuwenoude Oosten

 Het eeUweNOUDe
 OOSteN vaN   
 IerlaND
De	historicus	en	cultuurkenner	Turtle	Bunbury	maakt	drie	
roadtrips	en	beleeft	unieke	geschiedenis,	schoonheid	en	
meeslepende	verhalen	tijdens	zijn	reis	door	delen	van	het	
eeuwenoude	oosten	van	Ierland.

Hill of tara county Meath
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Festivals en maak kennis 
met de gidsen
Het eeuwenoude oosten van Ierland 
barst van de leuke festivals, van de oude 
viering van Uisneach (vuurfeest) in county 
Westmeath in mei tot het Carlow Garden 
Festival in county Carlow in juli en het 
Viking Festival in county Waterford in 
april. Feest mee met het straatcarnaval 
van Waterford Spraoi in augustus of 
geniet van het Wexford Festival Opera in 
oktober – in het eeuwenoude oosten van 
Ierland is altijd iets te doen.

Frank Kavanagh is de ultieme 
verhalenverteller voor de regio Kilkenny-
Tipperary. Al 40 jaar oefent hij zijn vak 
met passie uit in Kilkenny Castle. Hij is 
erg goed in het bovenhalen van unieke 
verhalen die in Kilkenny ronddwarrelen. 
Zoek je iets dat net een beetje anders is, 
ga dan mee met de avondlijke Kilkenny 
Ghost tour en luister naar vertellingen 
over heksen en plagen!

Een bijzondere manier om de 6e-eeuwse 
kloosternederzetting Clonmacnoise in 
county Offaly aan de rivier de Shannon 
te bezoeken, is met Viking tours Ireland. 
Stuurman Michael McDonnell brengt vol 
verbeelding de geschiedenis tot leven 
terwijl je dezelfde route vaart als de 
Vikingen.

Praktische info 
Het eeuwenoude oosten van Ierland is een 
rijke schat van 5.000 jaar geschiedenis in 
een gebied van 15 counties, vol verhalen, 
festivals en plezier en ontzettend veel 
gratis toegankelijke attracties. Je vindt 
hier ganggraven die ouder zijn dan de 
Egyptische piramiden, ringforten uit de 
Keltische tijd, vroegchristelijke kloosters 
en middeleeuwse kastelen. Een aantal 
van de bijzonderste bezienswaardigheden 
ligt in deze regio, zoals het kloosterdorp 
van Glendalough in county Wicklow, 
de spectaculaire middeleeuwse citadel 
rock of Cashel in county Tipperary en het 
neolithische ganggraf van newgrange in 
county Meath.

De dichtstbijzijnde luchthavens zijn 
Dublin en Cork. Er zijn veerboothavens in 
Dublin, Cork en rosslare. Je kunt door het 
eeuwenoude oosten van Ierland reizen 
met de bus (touringcar) van Bus Éireann’s 
Expressway Coach Service of met lokale 
busdiensten. Een compleet overzicht 
van openbaar busvervoer in de regio is 
verkrijgbaar op buseireann.ie. Sommige 
bestemmingen zijn per trein bereikbaar 
(irishrail.ie) en er zijn veel begeleide tours  
beschikbaar.  

een maritiem avontuur
Start: Cork

“De havenstad Cork ligt aan de monding 
van de rivier de Lee in het zuidwesten 
van Ierland en doet aanspraak op de titel 
‘tweede grootse natuurlijke haven ter 
wereld.’ Het is een indrukwekkende plaats, 
maar iets ten zuiden ligt een kleinere 
zeehaven die onlosmakelijk verbonden 
is met het emigratieverleden van het 
eiland. Zovelen verlieten Ierland via Cobh, 
waardoor dit kleurrijke kustplaatsje 
de bijnaam ‘stad der tranen’ kreeg. 
Monumenten ter ere van de noodlottige 
oceaanstomers Titanic en Lusitania 
herinneren aan de gevaren van de zee.

Vanaf Cobh ga ik oostwaarts naar 
Midleton waar een prachtig beeld de 
generositeit van het Choctaw-volk uit 
Oklahoma eert ten tijde van de Ierse 
hongersnood. Na een bezoek aan de 
Jameson	Distillery ben ik klaar voor  
de reis naar Youghal met zijn vele 
middeleeuwse gebouwen, waaronder  
de Clock Gate Tower, een uniek gebouw  
vol tijdloze verhalen over rampspoed  
en opstand. 

Ruim 4.000 jaar geleden bereikte een 
groep Europese kolonisten Ierland. Zij 
beschikten over de allernieuwste techniek 
om koper te delven. Ik denk aan hen 
terwijl ik langs de Copper	Coast rijd  
van Dungarvan naar Stradbally; het 
zuidelijke reepje land langs zee heeft  

veel verborgen baaitjes en stranden. 
Vanaf Tramore ga ik noordelijk 

naar Waterford, ooit de grootste 
Vikingnederzetting buiten Scandinavië. De 
georgiaanse architectuur en donkere pinten 
in Geoff’s	Bar doen me goed. De volgende 
dag in Reginald’s	Tower hoor ik over een 
bruiloft die een overeenkomst verzegelde 
voor de Normandische indringers en 
bewonder ik de middeleeuwse kleding in 
het Medieval	Museum.

De Waterford	Greenway – een mooie 
offroadfietsroute – wijst naar het westen, 
maar ik neem de veerboot naar het 
oosten, die me de rivier de Suir overzet 
naar county Wexford. Verhalen over 
ridderlijkheid, kruistochten en kastelen in 
overvloed tussen Hook	Head	Lighthouse	
en de plaats New	Ross. 

Er is hier ook immense schoonheid 
– de witgekalkte, rietgedekte cottages 
van Kilmore	Quay; de zeevogels op 
de Wexford Slobs en Saltee	Islands; 
de reuzenhaaien die hier al lang 
voor er mensen waren voor de kust 
zwommen. Het is de perfecte plek om een 
onvergetelijke roadtrip af te sluiten.” 

Cobh county Cork
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Waterford Greenway county Waterford

Johnstown Castle county Wexford
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een land van kastelen
Start: Shannon

“Reizend naar het oosten richting de  
Glen	of	Aherlow zie ik goed waar Ierlands 
reputatie als supergroen eiland vandaan 
komt. Dit vruchtbare dal in county 
Tipperary ligt ingeklemd tussen de Galtee 
Mountains en de heuvel Slievenamuck  
en is een perfecte plek voor stille 
wandelingen, omgeven door groene 
natuur. 

Ik reis verder door de Golden Vale in 
Tipperary naar de Rock	of	Cashel. De 
heroïsche Brian Boru die tegen de Vikingen 
vocht, werd hier zo’n 1.000 jaar geleden 
gekroond tot koning van Munster. 

In zijn tijd moet Boru dezelfde high 
crosses hebben bewonderd die nu prijken 
op de vervallen begraafplaatsen van de 
Lingaun	River	Valley; er is een boeiende 
tentoonstelling over deze kerkelijke 
kruizen in het Medieval	Mile	Museum  
in Kilkenny. 

Vele eeuwen was Kilkenny het bolwerk 
van de Butlers, een Anglo-Normandische 
familie, aangevoerd door de hertogen en 
graven van Ormond. Mijn moeder was een 
Butler dus ik voel affiniteit met Kilkenny, 
net als met Ormond	Castle in Carrick-on-
Suir (county Tipperary) en de ontelbare 
kerkruïnes en torens die verspreid liggen 
in dit voormalig domein van de Butlers.

Kastelen en grote landhuizen blinken 
uit in boeiende verhalen – spookachtige in 

Leap in county Offaly; architectonische in 
Emo Court in Laois en inspirerende in Birr	
in county Offaly, waar een magnifieke 
telescoop 70 jaar lang de grootste van de 
wereld was. 

De rivier de Shannon komt in zicht als 
ik de toren en tempels van de 6e-eeuwse 
kloosternederzetting Clonmacnoise in 
county Offaly bekijk. Dit was een zetel 
van eruditie waar vooraanstaande 
christenen uit het verscheurde Europa 
hun zonen heen stuurden om in vrede  
te studeren. 

Verder noordelijk waakt Athlone	
Castle over wellicht de belangrijkste 
‘grensovergang’ van Ierland, die tussen 
de voormalige koninkrijken Leinster 
en Connaught. Ik geniet van een pint 
in Seán’s	Bar, een van de alleroudste 
pubs, voordat ik op pad ga om de 
whiskeystokerijen Kilbeggan in county 
Westmeath en Tullamore	DEW in county 
Offaly met elkaar te vergelijken.

De machtige	Rock	of	Dunamase 
heeft een uitzonderlijke ligging boven 
op een rotspunt die werd versterkt 
toen de Normandiërs in de 12e eeuw in 
Ierland arriveerden. In alle eerlijkheid 
introduceerden de arabieren paarden 
in Ierland en nu ik county Kildare 
binnenrijd, zie ik ontzettend veel 
stoeterijen, renbanen en paardenweides. 
Er lopen meer paarden in dit serene 
landschap dan er sterren zijn in de  
hemel erboven.”

rock of Cashel county Tipperary

Birr Castle county Offaly

Athlone county Westmeath rock of Dunamase county Laois
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  De plaats Donegal
Kijk rond bij het 15e-eeuwse kasteel en 
de ruïne van Donegal Abbey. Neem de 
Donegal Bay Waterbus over de rustige 
rivier de Eske en geniet van een avond uit 
op het plein the Diamond in het centrum.

  Strandhill
Dit surfplaatsje barst van de energie. Ga 
zelf eens surfen of zeekajakken, wandel 
over het Strandhill Beach of speel een 
potje golf.

Steile kusten staan in sterk contrast met 
stille dalen, en surfers genieten van 
golven die bij de beste ter wereld horen 
op een buitengewoon deel van de Wild 
Atlantic Way. Malin	Head in county 
Donegal met zijn ruige landschap en 
mooie stranden is een passend begin voor 
dit ruige avontuur. Zie de zon ondergaan 
op Bloody	Foreland (dat zijn naam dankt 
aan de kleur van het land in de avondzon) 
terwijl de golven tekeergaan tegen deze 
rotsige kaap. Ga langs bij Nancy’s	Bar in 
Ardara. Deze witgekalkte traditionele 
pub heeft een excentriek interieur, 
flagstonevloer en open haard. Het is echt 
een pareltje en je kunt er erg goed verse 
vis eten.

Blijf een poosje – Ardara is een prima 
uitvalsbasis om eropuit te trekken in 
de natuur. Je kunt er bergwandelen, 
oude vindplaatsen, mythen en legenden 
ontdekken en rond meren lopen in de 
stille dalen. Er valt veel te kiezen als je 
van wandelen en hiken houdt. De hoge 
graslanden van de Glengesh	Pass zijn erg 
speciaal. Of ga verder zuidelijk en neem de 
stille landweggetjes rond Glencolmcille	
met zijn megalithische locaties. 

Je mag de spectaculaire kliffen van 

Slieve	League	niet missen. De steile 
rotswanden storten loodrecht in de 
oceaan ver beneden. Al duizenden jaren 
komen hier mensen en dicht bij de kliffen 
liggen zowel neolithische graven als 
vroegchristelijke kloosternederzettingen. 

Verder zuidwaarts kom je in Bundoran 
en	Mullaghmore. De golven hier zijn 
beroemd en trekken surfers uit de hele 
wereld. Huur een plank en wetsuit bij 
een van de vele surfscholen en ga zelf het 
water op. Of zoek een mooi plekje op het 
strand en kijk hoe de surfers hun ding 
doen.

Van zeelucht krijg je honger. Stop 
dus bij het restaurant Eithna’s	By	the	
Sea in Mullaghmore, waar zeewier en 
zeevruchten de menukaart bepalen. Je 
kunt de calorieën weer verbranden met 
een inspannende wandeling, zoals de 
Gleniff	Horseshoe, een afwisselende 
route van 9,6 km met waanzinnig 
uitzicht. Of maak een luswandeling rond 
de schitterende tafelberg Ben	Bulben. Het 
nabijgelegen Glencar met zijn waterval 
was een inspiratiebron voor de dichter 
W.B. Yeats. Ben je in Yeats geïnteresseerd, 
bezoek dan een eindje verderop zijn 
graf op het Drumcliffe	Cemetery. De 
plaats Sligo met zijn fantastische bars, 
restaurants en wandelingen is een 
aantrekkelijke bestemming. Voor een 

fikse klim ga je naar Knocknarea net 
buiten het stadje. Op de 328 meter hoge 
top ligt de 5.000 jaar oude grafheuvel van 
koningin Maeve van Connacht. Beloon 
jezelf daarna met een ontspannend 
zeewierbad in Voya in Strandhill of ga 
mee met Wild	Atlantic	Way	Cultural	
Tours	voor een cursus foerageren, waarbij 
je zeewier en ander zee-eten verzamelt 
voor een feestmaal. 

Als je eigen eten bij elkaar zoeken je 
niet zo aanspreekt en je in de stemming 
bent voor hoge gastronomie, ga da naar 
Coopershill	House. Dit landhuis is nu een 
indrukwekkend hotel waar je ook welkom 
bent om te dineren. Een grandioze plek 
om je reis aan dit bijzondere gebied mee  
af te sluiten.

DE nOORDELIjkE kApEn 
En DE SuRFkuST

Bloody Foreland county Donegal

Inishowen county Donegal

Bundoran county Donegal

Mullaghmore county Sligo

Inishowen Peninsula county Donegal
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De wIlD 
atlaNtIc way
Schrijfster	Vanessa	Harriss	duikt	in	de	uitzonderlijke	
landschappen,	leuke	pubs	en	restaurants	en	
spectaculaire	ervaringen	op	de	2.500	km	lange		
kustroute	van	de	Wild	Atlantic	Way.

Slieve League county Donegal

   Ierland wild atlantic way
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Reis door een ruig landschap naar stille 
baaien en lanen. Neem de tijd en laat 
de magie op je inwerken terwijl de Wild 
Atlantic Way zuidelijk afzakt. 

In Tralee in county Kerry wacht je 
een warm welkom. Bezoek het County	
Museum	voor 7.000 jaar geschiedenis en 
reserveer een tafel in het Croi	Restaurant	
voor moderne, Ierse cuisine. In deze streek 
leven tradities voort. In de zomer heb je 
misschien het geluk om naomhóg (Ierse 
roeiboten) te zien racen vanuit Maharees 
in de baai van Castlegregory en proef 
je op maandagavonden het verleden 
in Tinteán	Ceoil in Cloghane in een 
Ierse cottagekeuken. Muziek, verhalen 
vertellen en dans worden begeleid door 
thee en scones bij het haardvuur. 

Dingle puilt uit van voortreffelijke 
restaurants en pubs, maar houd altijd wat 
ruimte vrij voor een ijsje van Murphy’s. 
De wachtrij in dit winkeltje zegt genoeg. 
Maak een boottocht naar de baai en 
zeg Fungie de dolfijn gedag. Hij komt 
bezoekers begroeten en zwemt graag met 
de boten mee. 

Op het volgende schiereiland ligt  
St	Finian’s	Bay, vanwaar de monniken in 

de 6e eeuw vertrokken naar de Skelligs. Op 
11 km in de Atlantische Oceaan zie je net de 
grillige contouren van de eilanden. Als het 
mooi weer is, je in goede conditie bent en 
vooraf hebt gereserveerd, is een bezoek aan 
Skellig	Michael	een onvergetelijke ervaring. 
Bij slecht weer kun je terecht in het Skellig	
Experience	Centre voor een indruk van het 
kloosterleven zonder de klim. Waterville 
is een must voor zeevis. Deze prijkt op 
de menu’s van zowel informele pubs als 
chiquere restaurants. Voor een traditionele 
pub met lekker bier en muziek zit je goed in 
de Blind	Piper in Caherdaniel.

De kust van Kerry is een woeste 
wandelstreek waar je je aan de rand 
van de wereld waant. Je vindt er 
langeafstandspaden en luswandelingen. 
Of loop door de oude eikenbossen van 
het Killarney	National	Park. In deze 
omgeving gebeurt er ‘s nachts net zoveel 
als overdag, en dat is niet alleen vanwege 
het uitgaansleven. Kerry is een officieel 
erkend International	Dark-Sky	Park. Huur 
een sterrenkundige of ga er met een groep 
op uit om de hemel te verkennen. Kajak 
onder de sterren op Lough	Hyne, waar de 
stilte en de maan je een magische ervaring 
bezorgen.

In zuidoostelijke richting in county 
Cork wordt het landschap vriendelijker 
dankzij de warmere zeestroom. Je vindt er 

mooie landweggetjes met fuchsiahagen, 
elegante huizen met bloementuinen 
en kleine baaien om te verkennen en 
kajakken. De kunst- en culinaire scene 
doen het hier erg goed, maar je kunt ook 
paardrijden, mountainbiken en golfen.

In dit deel van het land wordt het 
lastiger om te kiezen waar je gaat eten, 
want er zijn zoveel geweldige opties. In 
Scannell’s	Bar in Clonakilty kun je goed 
lunchen en ‘s avonds is er muziek. Of 
ga naar het Ring	and	Deasy’s	Seafood	
Restaurant. In Kinsale, aan het eind van 
de Wild Atlantic Way, heeft eten een 
hoofdrol. In minstens 10 restaurants 
en cafés kun je genieten van lokale 
ingrediënten, maar er is in deze plaats veel 
meer om eindeloos van te smullen! 

  Dingle
In de straten en haven van Dingle is het 
druk met bewoners en toeristen. het eten is 
subliem, in de pubs is het feest en langs de 
slingerstraatjes staan kunstwinkels. 

 kinsale
De kronkelstraten van Kinsale puilen uit van 
verleidelijke creatieve winkels (kunstenaars 
houden van het licht en de uitzichten), cafés 
en visrestaurants, gelegen rond een mooie 
haven met dobberende boten. 

Dunquin Harbour county Kerry

De Kerry kliffen

ZuIDELIjkE 
SChIEREILAnDEn En  
DE hAVEnkuST 
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Kinsale county Cork

  Westport
In dit opvallend mooie plaatsje wil je niet 
meer weg. Snuffel in de galerijen, vaar naar 
Clare Island in Clew Bay en dineer in het Sage 
Restaurant of in An Port Mór. 

  Doolin
Welkom in de hoofdstad van de traditionele 
Ierse muziek en de poort naar de betoverende 
Aran Islands. Doolin is ook het beginpunt voor 
de Cliffs of Moher Coastal Walk.

Het middendeel van de Wild Atlantic Way 
heeft zandstranden, torenhoge kliffen 
en het mysterieuze rotslandschap van de 
Burren in county Clare. 

De weg loopt vlak naast de kust en 
langs de rand van het noorden van 
Mayo naar Céide	Fields, een enorm 
prehistorisch landschap en het oudst 
bekende veldsysteem ter wereld. Bezoek 
het bezoekerscentrum en verwonder je 
over het leven van onze voorouders uit 
de ijzertijd. Achill	Island (toegankelijk 
per brug) versterkt de wildfactor met 
een landschap dat uiteenloopt van 
veenmoeras en kliffen tot witte stranden. 
Misschien zie je een reuzenhaai in zee! 

De kolossale berg Croagh	Patrick	waakt 
over Clew	Bay en al zijn eilandjes. Treed 
in de voetsporen van de pelgrims die je al 
eeuwen voorgingen en klim naar de top. 

De stille, witte stranden van 
Connemara zijn perfect voor wandelen 
en peddelen en het landschap hier hoort 
bij de mooiste van het eiland. Loop door 
het nationaal park, ga paardrijden op het 
strand in de buurt van Cleggan of bezoek 
de weergaloze Kylemore	Abbey met een 
Victoriaanse ommuurde tuin. 

Relax een poosje in het fraaie Clifden 

of breng wat tijd door in Galway	met zijn 
traditionele muziek, bohemien sfeer en 
uitstekende eetgelegenheden. 

Als je county Clare binnenrijdt, 
verandert de omgeving sterk. De Burren	
is een karstlandschap met unieke 
flora en fauna. Wandel een deel van de 
Burren Way, bezoek de megalithische 
Poulnabrone	Dolmen en ga naar de 
Burren	Perfumery in Carron, waar 
parfums, zeep en cosmetica worden 
vervaardigd van planten uit de eigen 
kruidentuin. Wat eten betreft, zit je 
gebakken op dit deel van het eiland. 
Geniet bijvoorbeeld van een lunch in de 
tuin van Burren	Fine	Wine	and	Food of 
wip binnen bij het Burren	Smokehouse	
voor wat gerookte zalm.

Fans van traditionele muziek haasten 
zich naar Doolin, waar Fitzpatrick’s	
en McGann’s bekendstaan om hun 
legendarische traditionele muzieksessies. 
En na een avond naar pakkende liedjes 
luisteren, kun je je hoofd leegmaken met 
een uitstap naar de kliffen	van	Moher, 
waar de Atlantische wind door het 
ontzagwekkende landschap blaast.  
Tip: boek je bezoek aan de kliffen van 
Moher vooraf online op cliffsofmoher.
ie voor gegarandeerde entree en 
gereduceerd tarief.

Verder naar het zuiden is het dorp 

Kilkee een fijne stopplaats, waar in elke 
pub en restaurant voortreffelijke zeevis op 
het menu staat. Ga ook bij de Pollock	Holes 
kijken, dit zijn diepe holtes veroorzaakt 
door de vloed waar je in kunt zwemmen 
en duiken. Vanaf hier ben je dicht bij het 
Loop	Head	Peninsula: een wandelparadijs 
met wonderschone uitzichten.

Weer verder zuidelijk steek je de  
rivier de Shannon over op de veerboot 
naar Tarbert. Om nog terug te gaan in  
de tijd maak je een fietstocht met  
Ecotrek. Begeleid door een historicus 
ontdek je de mythen en megalithische 
monumenten tussen Ballybunion en de 
Bromore	Cliffs. De perfecte afsluiter? 
Neem een zeewierbad op Ladies	Beach  
in Ballybunion. 

BAAIEnkuST En 
kLIFFEnkuST

Keem Strand Achill Island, county Mayo

Clew Bay county Mayo

De Burren county Clare

Kylemore Abbey county Galway

Gurteen Bay county Galway
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een imposante kustlijn
Het is niet genoeg om de Causeway	
kustroute een weg, een rit of zelfs 
een ontdekking te noemen – dit 
grandioze stuk kust lijkt meer op een 
aaneengesloten reeks avonturen, 
met onderweg kliffen, mooie dorpjes, 
zandstranden en mysterieuze grotten. 
De route begint in Belfast en gaat tot 
aan Derry~Londonderry. Hij is door 
Lonely Planet uitgeroepen tot beste 
reisbestemming 2018 en omvat de Unesco-
werelderfgoedplaats Giant’s	Causeway 
– 40.000 zeshoekige basalten pilaren die 
de zee invallen – en de Carrick-a-Rede	
touwbrug, die gevaarlijk hoog boven de 
golven van de oceaan slingert. Je komt 
langs de rotsige ruïne van Dunluce	
Castle en de romantische Mussenden	
Temple, gelegen op een klif. En dan is er 
nog Rathlin	Island. Ga er heen met de 
boot en je ontmoet zeker een van de 150 
eilandbewoners die het geluk hebben in 
dit natuurreservaat te wonen. 
      Maar tegenover elke overweldigende 
belevenis aan de Causeway kustroute 
staat ook een rustige ... een pint na 
het surfen in de knusse Harbour	Bar 
in Portrush; een wandeling door het 
Glenariff	Forest	Park, naar Waterfoot; een 
rondwandeling door het georgiaanse dorp 
Glenarm. Onze tip? Doe het op je gemak en 
neem alles in je op.

Waterwonderland
Of je nu naar de ondergrondse rivier van 
de Marble	Arch	Caves gaat of Lough	
MacNean bewondert terwijl je boven op 
het Cuilcagh	Legnabrocky	Trail staat, de 
wateren in dit deel van het eiland bieden 
je de kans alles vanaf een verschillend 
perspectief te bekijken.

Dit is de andere kant van Noord-
Ierland, waar je naar Belfast kunt varen 
op de rivier	de	Lagan	en waar de meren 
mysterieuze eilandjes hebben, allemaal 
met een eigen achtergrond. Een prima 
plek om te beginnen is het grootste meer 
van zowel Ierland als Groot-Brittannië: 
Lough	Neagh. Dit omvangrijke water 
heeft enorm veel hoekjes om te ontdekken 
en begrenst vijf van de zes Noord-Ierse 
counties. Het is het kloppend hart van een 
historisch waterwegennetwerk.

Het Lough	Neagh	Canoe	Trail 
is een goed uitgangspunt om een 
indruk te krijgen van alles wat deze 
omgeving te bieden heeft en om te 
ontdekken waarom zowel natuur- als 
waterliefhebbers hier op hun plaats zijn. 
Het meer heeft met 10.000 nestelende 
vogels een van Europa’s belangrijkste 
watervogelpopulaties. 

Heel anders maar niet minder mooi 
is Lough	Erne in county Fermanagh 
– twee verbonden meren die serene 
schoonheid uitstralen. Er liggen veel 
eilandjes in het lough en het leven heeft 
hier een aangenaam langzaam tempo 
met een landelijkheid in diepgroene 
en marineblauwe tinten. Trek naar het 
elegante en mooie Crom	Estate, waar 
wandelpaden door stille bossen en langs 
het water slingeren; stap de 18e-eeuwse 
rijkdom binnen van het Florence	Court, 
een van de belangrijkste georgiaanse 
landhuizen in Ierland; of bezoek een 
van de vele eilandjes, van de prachtige 
kloosterruïnes op Devenish tot het 
intrigerende White	Island met zijn 
gebeeldhouwde figuren.

En voor water vol dieren, historie, 
heilige bronnen en oude abdijen zet je 
koers naar Strangford	Lough, op slechts 
20 minuten van Belfast. Omring je met 
19e-eeuwse glamour in het Mount	
Stewart	House met zijn spectaculaire 
tuinen aan het lough. Voer daarna de 
snelheid en opwinding op met een 
boottocht van Strangford	Sea	Safari.

Slowtravel
Noord-Ierland is perfect om buiten de 
gebaande paden te gaan. Het is een 
wonderland voor slowtravel, waar je in 
contact komt met de lokale bewoners 
en je omringt met authentieke cultuur, 
erfgoed en natuur. Of je nu houdt van 
wild kamperen, rustig kajakken en 
boeiende slowfoodtours of iets wilt leren 
over een autochtoon ambacht, hier vind 
je iets dat bij je past. 

Misschien spreekt een Nature	
Connections	Tour in de Sperrin	Mountains	
in county Tyrone met een lokale ecoloog 
je aan of anders een bezoek aan het	
Steensons	Économusée in county Antrim, 
waar je goudsmeden aan het werk ziet. 

Voel je verbonden met de plaatselijke 
cultuur op de wandelpaden door 
onontdekte regio’s als	Lough	Foyle en de 
Lower	Bann. Of begeef je naar de Faughan 
Valley in county Londonderry, waar je 
vanuit het stijlvolle Beech	Hill	Country	
House kunt paardrijden door de geurige 
bossen.

Als kroon op je droomvakantie, grijp 
je de kans aan om op een van deze 
onvergetelijke, sprookjesachtige plekken te 
overnachten. Er gaat niets boven wakker 
worden onder een enorm glazen koepeldak 
van de Finn	Lough	Forest	Domes	in 
county Fermanagh. Bij het vallen van de 
avond, staar je in alle comfort en stilte 
vanuit je bed naar de sterren die stralen in 
de nachthemel boven je hoofd.

In	Noord-Ierland	ben	je	nooit	ver	van	een	onvergetelijke	
ervaring.	Dit	is	een	land	van	verhalende	steden	en	een	ruige	
kust,	van	de	Titanic	en	van	stilte	omringd	door	fantastische,	
onontdekte	landschappen.	En	met	zijn	vriendelijke	bewoners,	
compactheid	en	uiteenlopende	bezienswaardigheden,	van	
legendarische	attracties	tot	verborgen	prachtplekken,	zul	je	
merken	dat	Noord-Ierland	gigantisch	veel	eigen	karakter	heeft.

Blackhead Lighthouse county Antrim

Finn Lough Forest Domes county Fermanagh

Devenish Island county Fermanagh

Cushendun county Antrim

Mussenden temple county Londonderry

Mount Stewart county Down
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nog vijf om te proberen  
in noord-Ierland
01 
Carrick-a-rede touwbrug 
Zwier mee met de wind als je over de planken 
van de touwbrug van Carrick-a-Rede loopt 
met de wilde golven van de Causeway kust ver 
beneden je. discovernorthernireland.com
02 
St Patrick’s trail 
Volg de voetsporen van Ierlands 
patroonheilige op deze boeiende route langs 
christelijke plaatsen als Bangor, het Ards 
Peninsula, Downpatrick, Newry en Armagh. 
discovernorthernireland.com
03  
newry Canal Way 
Wandel of fiets over dit mooie jaagpad van 
32 km tussen Portadown en Newry. Het loopt 
ook langs de grenzen van de counties Down 
en Armagh van Lough Neagh naar Carlingford 
Lough. cycleni.com
04 
Hillsborough Castle 
Na uitgebreid onderhoudswerk is dit vorstelijke, 
18e-eeuwse kasteel en de residentie van koning 
Elizabeth II heropend voor het publiek, met 
toegang tot ruimtes die voorheen privé waren. 
hrp.org.uk
05 
een rondje golf op een iconische baan  
Ga zelf golfen op Royal County Down of kom 
naar de 148e Open op Royal Portrush van 14-21 
juli 2019.

Spectaculaire smaken, voortreffelijke 
chef-koks en een diepgeworteld 
respect voor lokale ingrediënten; wat 
eten betreft, kookt Noord-Ierland 
als de beste. Dit is een verrukkelijke 
bestemming. De wateren zitten vol vis 
en schelpdieren en in de vruchtbare 
weides grazen koeien en schapen. Al 
wordt de restaurantcultuur aangevoerd 
door de culinaire hoofdstad Belfast 
met zijn Michelinsterrenrestaurants en 
hippe eettenten, je kunt op veel meer 
opwindende en vernieuwende plekken de 
beste keuken van eigen bodem proberen. 

Overal in Noord-Ierland halen chef-
koks hun inspiratie uit mooie producten 
als zoutgerijpt grasrund, sappige 
schaaldieren, ambachtelijke kaas en 
plaatselijke boter, honing en kruiden. Ze 
zorgen voor eetervaringen die je niet wilt 
missen. Het cottagerestaurant Clenaghans	
in county Antrim ademt nostalgie uit. 
Je eet hier vernieuwende gerechten 
in een interieur met oude muren en 
lage balken. Of probeer de traditionele 
baksels in Ursa	Minor	Bakery	and	Café	
in Ballycastle. Ontdek de smaken van 
de Mourne Mountains met een Mourne	
Honey	Afternoon	Tea in Enniskeen House 
in county Down of de mix van modern en 
traditioneel in de bekroonde Chapter	V	
in Dungannon in county Tyrone. Noord-
Ierland smaakt beter dan ooit!

   Ierland Noord-Ierland

Grondgebied van  
de HBO-serie Game  
of thrones®

Fabelachtige kastelen, spookbossen 
en een schitterend handgeweven 
wandtapijt. Het geheim is onthuld: 
Noord-Ierland is het grondgebied van 
Game of Thrones®. Voor echte fans wordt 
de droom om net als King Robert over de 
Kingsroad te lopen werkelijkheid met een 
bezoek aan de Dark	Hedges in county 
Antrim. Ontelbare sympathisanten  
van de Night’s Watch gingen je voor 
op deze mooie, maar spookachtige 
beukenlaan sinds Game of Thrones® 
voor het eerst op het scherm verscheen. 
Probeer voor de beste sfeer met een 
groepje te komen rond de schemer. Kijk 
wel uit voor White Walkers …

Verder zuidelijk ligt het Tollymore	
Forest Park	ofwel de Haunted Forest. Je 
kunt er heerlijk wandelen langs de rivier 
en tussen hoge Californische sequoia’s. 

Maar bij de nabijgelegen Inch	Abbey	
komt de geschiedenis echt tot leven. 
Naast een 12e-eeuwse cisterciënzer 
klooster begon hier de War of the Five 
Kings. Voel je je strijdlustig, dan kun je 
leren boogschieten bij Castle	Ward,  
dat je misschien herkent aan zijn 
Westeros-naam: Winterfell.

Van de hoge Binevenagh (Dothraki 
Grasslands) tot Downhill	Beach (waar 
Melisandre Stannis Baratheoe uitriep 
tot Lord of Light) en Ballintoy (de Iron 
Islands): in Noord-Ierland vind je meer 
opnamelocaties van de Seven Kingdoms 
dan waar ook ter wereld. Hier treed je 
haast vanzelf in het voetspoor van je 
favoriete personage.

Schoonheid op hoogte 
De wandel- en fietspaden in de Noord-
Ierse bergen brengen je naar stille pieken 
en door grillige dalen. Bij het zien van de 
Silent	Valley in de Mourne	Mountains 
van county Down, krijg je het gevoel dat 

Ballintoy Harbour county Antrim

Seamus Heaney HomePlace county Londonderry

je op een geheim bent gestuit.
In het dal ligt een gigantisch reservoir, 

omringd door bergen en wandelpaden. 
Om de bouw ervan te faciliteren in de 
jaren 1920 werd het dorp Watertown 
gebouwd, compleet met ziekenhuis, 
school en bioscoop. Nu staat er nog 
een informatiecentrum, met info over 
de lokale fauna, wandelkaarten en 
achtergelaten voorwerpen. In de  
Mourne Mountains, vind je maar 
liefst 28 pieken en vanaf de hoogste, 
Slieve Donard, kijk je prachtig uit over 
Murlough	Bay. 

Minder afgelegen, maar net zo 
adembenemend zijn de Sperrins in de 
counties Tyrone en Londonderry. Dit is 
het territorium van wandelaars, met  
10 toppen en een afstand van 64 km  
over dunbevolkte dalen, die tijdens de 
ijstijd zijn uitgesleten. Rijd je liever dan 
dat je loopt, onthoud dan dat de Sperrins 
in de top 101 mooiste routes ter wereld 
staan van de National Geographic.

Murlough Beach county Down

noord-Ierland op je bord
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tijd om er 
tussenuit te gaan... 

ervaar de schoonheid van  
de Aran Islands, Galway

Bel ons op +353 91 568903
Ga naar aranislandferries.com

Aran Island Ferries ad-3.indd   2 16/10/2015   13:27

Verbindt 
het beste van 

Ierlands westen

www.shannonferries.com
tel: +353 (0)65 9053124
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   Ierland top ervaringen

“Zodra ik op de binnenplaats van 
Castle Ward arriveer, kom ik al in mijn 
rol. Dit is namelijk Winterfell, het 
voorouderlijk huis van de familie Stark. 
Hier oefenden de jongens van Stark 
het boogschieten, werd Eddard Stark 
verwelkomd door zijn oude vriend King 
Robert en werden de gebeurtenissen in 
gang gezet die de wereld al zeven jaar 
lang aan Game of Thrones® gekluisterd 
houden. Noord-Ierland is het grondgebied 
van Game of Thrones® en heeft meer 
GoT-opnamelocaties dan waar ook ter 
wereld. Nergens kun je je zo goed in de 
fantasyserie onderdompelen als hier. De 
medewerkers van Winterfell Tours zijn 
expert in jou het gevoel bezorgen dat je 
in een wereld vol drama en draken bent 
beland. Ook vertellen ze je de werkelijke 
historie van dit oude domein aan het 
Strangford Lough.”

“Buitenaards – zo voelt het in de 
Marble Arch Caves. Er hangt kilte in de 
lucht. Het heldere zonlicht lost op in 
de duisternis. Overal hoor je water … 
Ik ga aan boord van een bootje en we 
gaan op pad. We moeten bukken om de 
rotsen te ontwijken terwijl onze gids de 
wonderlijke geologische verschijnselen 
aanwijst: stalagmieten als smeltende 
kaarsen op een kale rots, een grotgordijn.  
Het is een verbazingwekkende tour, 
maar iets verderop ligt nog iets 
bijzonders. Het Cuilcagh Legnabrocky 
Trail brengt me van de heuvels van 
Cuilcagh Mountain naar de afgeplatte 
top over een plankenpad dat door een 
zeldzaam veenmoeras loopt. Aan het 
eind van een steile, houten trap kom 
ik bij de bergtop en heb ik uitzicht over 
Lough Atona. Dit noemen ze de Stairway 
to Heaven. Als ik bovenop sta, begrijp ik 
wel waarom.”

Marble Arch Caves
county Fermanagh

Game of thrones® 
Winterfell-tour   
county Down

Castle Ward county Down

Marble Arch Caves county Fermanagh
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 Beleef  
 IerlaND
Een	kijkje	in	een	13e-eeuwse	vuurtoren,	een	traditionele	Ierse	
muzieksessie,	een	eilandavontuur.	Er	zijn	ontelbare	manieren	
om	van	Ierland	te	genieten.	Hier	zijn	enkele	suggesties	van	
verschillende	reisbloggers	...

“De stad Kilkenny in het eeuwenoude oosten van Ierland is 
niet alleen perfect voor middeleeuwse geschiedenis, maar ook 
om het ritme en de melodieën van de traditionele Ierse muziek 
te beleven. Muziek zit hier in het bloed en in John Cleere’s Bar 
& Theatre, gelegen binnen de oude stadsmuren, ontdek ik 
iets speciaals. Tussen de vriendelijke gezichten en het lekkere 
lokale bier, vliegen de uren voorbij. De muziek die ik hoor, is 
uitgesproken Iers, maar de jigs en reels overstijgen de culturele 
grenzen en raken het hart van de vele nationaliteiten die 
aanwezig zijn in deze leuke pub. De vioolklanken zijn aanstekelijk 
en iedereen heeft het enorm naar zijn zin. Kilkenny is beroemd 
om zijn middeleeuwse historie, maar ontdek ook zeker de andere 
kant van de stad, die door de muziek tot leven wordt gewekt.”

een traditionele muzieksessie
county Kilkenny

traditionele muzieksessie county Donegal
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door Colin White

door emer taaffe

door emer taaffe



   Ierland top ervaringen

“‘Het is geweldig, echt een fantastische 
werkplek’, onze gids lacht naar ons 
terwijl we het uitzicht bekijken. Voor ons 
strekt een filmisch panorama zich uit, 
zo ver als ons oog reikt: het estuarium 
van Waterford, een lappendeken van 
velden, de groenblauwe Keltische Zee 
en gevaarlijk uitziende kalkrotsen waar 
zeehonden zonnebaden op warme 
dagen. Dit is Hook Head Lighthouse in 
county Wexford, de oudste nog werkende 
vuurtoren ter wereld en een baken dat al 
sinds de 5e eeuw boten beschermt tegen 
de rotskust. Terwijl onze gids vertelt over 
de 800-jarige geschiedenis en werking 
van de vuurtoren, beginnen we een idee 
te krijgen van hoe bijzonder en belangrijk 
Hook is en hoeveel historie deze plek 
bevat, deze maritieme poort naar het 
eeuwenoude oosten van Ierland.”

“Zoals alle eilanden voor de Ierse kust 
lijkt Cape Clear gehuld in iets mysterieus. 
Het is afgelegen, traditioneel, uniek. Dat 
gevoel van geïsoleerdheid, van verre 
romantiek, van eilandgeheimen en 
zeedrama’s overvalt me zo gauw ik op de 
pier sta. Terwijl ik rondwandel, ontdek 
ik een glooiend landschap met stenen 
stapelmuurtjes en wilde bloemen. Een 
wereld met traditionele muziek en Ierse 
taal, vriendelijke bewoners en autovrije 
landwegen. Vanwege de afgelegen 
ligging zijn de tradities onveranderd 
gebleven. Op het eiland krijg je het  
gevoel dat je in een andere wereld bent 
beland. Misschien komt het door de 
groene heuvels tegen de uitgestrekte, 
blauwe oceaan of het heldere licht, 
maar de natuur van Cape Clear is 
hypnotiserend. Ik beloof mezelf er snel 
weer terug te komen.”Cape Clear county Cork

Het Gobbins klifpad county Antrim

Hook Head Lighthouse county Wexford

een eilandavontuur
county Cork

 Hook Head Lighthouse
county Wexford
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door emily O’Sullivan

door emily O’Sullivan

“Onder je borrelt het water, het zeeschuim is zichtbaar door 
het metalen vlechtwerk van de brug en de golven beuken 
tegen de steile rotswand. Boven je zijn veel zeevogels: 
aalscholvers die als een pijl het water induiken, zeekoeten  
die hun veren opschudden op de rotsen en papegaaiduikers  
op hun nest. En verder is er niets behalve de open zee. Dit is  
de Gobbins: een bizar smal paadje dat dicht tegen de kust  
van county Antrim schuurt. Vanaf je eerste stap door Wise’s 
Eye aan het begin, verbaas je je over het ingenieuze ontwerp 
van dit honderd jaar oude pad. Zodra je de brug boven het 
diepe water oversteekt, voel je je hart in je keel kloppen. De 
brug is zo onbreekbaar als de rots zelf, maar hier valt niet te 
ontsnappen aan het natuurgeweld onder je voeten. Durf je 
naar beneden te kijken?”

Het Gobbins klifpad	
county Antrim door Lynn Harding
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In 's werelds eerste distilleerderij in een kerk krijgt 
u een rondleiding en kunt u whiskey proeven. 

Boek vandaag nog uw luxueuze 
Whiskey Experience in de enige boutique 

distilleerderij van Dublin.

Whiskey is maar een deel van ons verhaal

pearselyonsdistillery.com
121-122 James’s Street, Dublin 8 

Tel: +353 (0)1 6916000

7 dagen per week geopend

BOEK NU OP
titanicbelfast.com

titanic
De leGenDe 
Het VeRHaal
Verken de bezienswaardigheden, geluiden en verhalen
van RMS Titanic bij deze wereldwijd toonaangevende 
attractie in de stad waar het allemaal begon, Belfast in 
Noord-Ierland.



betekenis voor deze Ierse poolreiziger.  
Of het Bangor	Trail in county Mayo met 
Terra Firma, waarbij je over een oud 
veedrijversspoor loopt door het meest 
afgelegen berggebied van het land. Je kunt 
ook een nacht kamperen onderweg en het 
Dark	Sky	Park	in county Mayo beleven, 
internationaal erkend wegens zijn 
ongeëvenaarde heldere sterrenhemel en 
gebrek aan lichtvervuiling. 

Zin in een uitdaging? Doe een 
langeafstandsroute van meerdere dagen, 
zoals de	Ulster	Way (1.070 km) of de 
Wicklow	Way (127 km). Die prachtige 
natuur kom je zeker tegen op de 
bewegwijzerde langeafstandroutes op het 
schiereiland Sheep's	Head in county Cork, 
de Mourne	Way in county Down en de 
Dingle	Way	in county Kerry. Deze routes 
kun je in zijn geheel lopen of er een 
gedeelte van doen. Andere leuke kortere 
routes vind je bij	Croagh	Patrick in county 
Mayo, Slieve	Donard	in county Down (de 
hoogste berg van Noord-Ierland) en de 
Sugar	Loaf	Mountain in county Wicklow.

Als er navigatievaardigheden bij 
komen kijken, kun je dit met een tour 
doen, met of zonder gids en met de optie 
om je bagage te laten vervoeren. Je kunt 
zo’n tocht natuurlijk ook helemaal op 
eigen houtje ondernemen. Verblijf in 
comfortabele B&B’s of hotels, of verdwijn 
van de radar in een cottage op een 
verlaten eiland. 

Wandelfestivals als het Ballyhoura	

Zes wandelingen  
perfect voor ...
een dag eropuit in Dublin  
Op Howth Head, 18 km van Dublin en 
bereikbaar met openbaar vervoer, ligt een 
relatief makkelijk wandelpad van 6 km. Met 
spectaculair zicht op Dublin Bay.

 
eilandleven  
Bezoekers aan het piepkleine Inishbofin voor de 
kust van Galway kijken hun ogen uit tijdens de 
drie luswandelingen (van 5 tot 8 km). Denk aan 
blaasgaten, zeebogen, spectaculaire kliffen, 
een afbrokkelend fort uit de tijd van Cromwell, 
een hongersnoodweg en meer. Trakteer jezelf 
daarna op een smakelijke lunch in het Dolphin 
Hotel. De veerboot naar het eiland vertrekt in 
Cleggan. 

Vogelen  
Door het landschap van county Offaly 
slingeren vijf vlakke wandelroutes (3 tot 
15,8 km) maar vooral de vele vogels maken 
een bezoek zo de moeite waard. Er zijn ruim 
130 soorten waargenomen, waaronder de 
bedreigde veldhoen. 

Hedendaagse pelgrims  
Croagh Patrick in county Mayo is al 
eeuwenlang een bedevaartsplaats. Op de 764 
meter hoge top zou St Patrick 40 dagen hebben 
gevast en gebeden. De tocht duurt drie tot vier 
uur. Het laatste stuk gaat over losse stenen en 
is het lastigst. 

Over water lopen 
De Gobbins in county Antrim is een van de 
meest ambitieuze bouwprojecten ooit gezien 
in Ierland en stamt uit begin 20e eeuw. Het 
klifpad is 2 km lang en bestaat uit bruggetjes, 
tunnels en smalle paden die onderlangs de 
indrukwekkende basalten kliffen kronkelen. 

Buiten Belfast  
Deze 12,8 km lange lijnwandeling loopt van 
Helen’s Bay (zo’n 30 min. met de auto of trein 
vanuit Belfast) over een voormalige koetsweg 
door een stil bosgebied naar het Whitespots 
Country Park. 

International	Walking	Festival (mei) 
in de Munster Vales of het Mourne	
International	Walking	Festival in 
Down (juni) zijn ook ideaal om door een 
onbekende regio te lopen zonder dat je 
zelf de weg hoeft te zoeken. Ze zijn de 
uitgelezen kans om de vriendelijke lokale 
Ieren te ontmoeten, alhoewel je in Ierland 
tijdens elke wandeling waarschijnlijk wel 
aan de praat raakt met anderen. 

Georgia MacMillan zegt, “In Ierland 
weet je nooit wie je zult ontmoeten. Vaak 
genoeg beginnen we ergens onderweg 
een praatje en worden we vervolgens 
door een complete vreemde uitgenodigd 
voor een kopje thee.”

En hoe zit het met het Ierse weer? 
Op deze vraag geven alle wandelgidsen 
hetzelfde antwoord. In de woorden van 
Georgia: ‘Slecht weer bestaat niet, alleen 
ongeschikte kleding.’ 

Larry Coady van Vagabond Tours voegt 
toe: “Het is eigenlijk nooit te heet of te 
koud om eropuit te trekken. En dat vier-
seizoenen-op-één-dag-weer waar hier 
soms sprake van is, betekent alleen dat 
onze landschappen steeds ander  
licht hebben en nooit saai zijn. Een cliché, 
maar daarom hebben we al die tinten 
groen en regenbogen. En natuurlijk  
heb je daarna die warme kop soep of 
heerlijke pint in de pub extra verdiend. 
Onthoud maar dat de Wild Atlantic Way 
het woord ‘wild’ mede te danken heeft 
aan het weer!”

Howth Head county Dublin

Croagh Patrick county Mayo

Cuilcagh Boardwalk county Fermanagh
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 eeN   
 waNDelavONtUUr
Ontdek	Ierland	te	voet	met	fantastische	wandelingen		
die	je	naar	hoge	kliffen	en	leuke	pubs	brengen.	Journalist		
Róisín	Finlay	onderzoekt	waarom	het	eiland	Ierland	een		
van	‘s	werelds	beste	wandelbestemmingen	is	...

“Van het 60 miljoen jaar oude vulkanisch 
gesteente van de Giant’s	Causeway	
in county Antrim tot de 385 miljoen 
jaar oude Burren in county Clare, onze 
landschappen vertellen hun eigen 
verhaal. En de allerbeste manier om ze te 
ontdekken, is te voet.”

Dit zegt Wayne Jenkins, volleerd 
wandelgids bij de Ierse organisatie 
Extreme Ireland. Hij is niet de enige die 
vindt dat wandelen in Ierland een unieke 
belevenis is.

Voor Ronan Mullen, directeur van 
reisorganisatie Adventure.ie, is de enorme 
verscheidenheid aan natuur de reden 
waarom het eiland zo’n speciale plek 
is om te voet te verkennen. “Sommige 
landen hebben hogere bergen, langere 
rivieren, grotere kliffen, maar in Ierland 
wacht na iedere bocht een heel nieuw 
landschap! Neem bijvoorbeeld de Wild	
Atlantic	Way – waar je ook loopt, elk 
deel is anders. De	Causeway	kust in het 
noorden is weer totaal anders. We zijn 
maar een klein land, maar we blinken uit 
in afwisselende natuur.”

Langs de kusten trek je door een 
betoverend mooi gebied met kliffen, 
krachtige golven en zeerotsen.

Maar onze ongelofelijke diversiteit 
aan wandelingen beperkt zich niet tot 
de zee. In het binnenland van Ierland 
liggen meren om jaloers op te worden 
en schitterende maar minder bezochte 
bergketens. Aanraders zijn een tocht 
door de Slieve	Blooms en de Galtees in 
de regio Munster	Vales. Een andere tip is 
de ‘slang op het water’, een drijvend pad 
op het Acres Lake in county Leitrim. Of 
wat dacht je van de Cuilcagh	Boardwalk-
route	(Legnabrocky Trail) in county 
Fermanagh, dat door een stuk zeldzaam 
veenmoeras in Fermanagh loopt?

Weer heel anders zijn wandelingen op 
een van de Ierse eilanden. Rathlin, voor 
de kust van county Antrim, is bekend om 
zijn kliffen en losstaande zeerotsen waar 
een grote kolonie zeevogels nestelt. Tory	
Island, voor de kust van county Donegal, 
is een ruig wonderland met hoge golven 
en een eindeloze lucht, waar je het gevoel 
hebt weg te zijn van alles. 

Door deze verschillende landschappen 
heb je gigantisch veel keus in het soort 
wandelvakantie waar je naar zoekt. Er 
zijn historische tochten, zoals die met Tom 
Crean-thema in Kerry met Adventure.ie, 
die je meeneemt naar de plaatsen van 

Slieve League county Donegal

rathlin Island county Antrim

Slea Head county Kerry

   Ierland wandelen
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Met een lengte van 216 km is deze route 
ideaal als eendaagse monsterrit of als 
meerdaagse expeditie. De route is opgedeeld 
in zeven delen en je fietst door levendige 
stadjes en dorpen aan zee, waaronder 
Killarney, Kenmare, Sneem, Waterville, 
Portmagee, Caherciveen en Killorglin. 
Enkele hoogtepunten zijn Valentia Island, 
het spectaculaire zicht op de Atlantische 
Oceaan vanaf de Coomakista Pass en de 
beklimming van Moll’s Gap waar je uitkijkt 
over de Black Valley.

De 45 km lange route tussen Waterford 
en Dungarvan wordt ook wel de Deise 
Greenway genoemd en loopt eveneens 
over een oude spoorlijn. Hij werd 50 jaar 
na het sluiten van het spoor geopend 
en heeft een hoop nieuwe, positieve 
energie naar deze mooie regio gebracht. 
De fietstocht is een ideaal uitje met 
kinderen. Wat je kunt verwachten zijn 
kustgezichten, een tunnel, viaducten en 
een prachtige kloof. Onderweg vind je 
veel horecagelegenheden. Je kunt koffie 
drinken in het oude Famine Workhouse in 
Kilmacthomas of bezoek de gezellige pub 
O’Mahony’s in Durrow. 

avONtUreN  
 Op twee 
wIeleN
Met	een	klimaat	dat	haast	nooit	te	heet	of	te	koud	is,	prachtige	
landschappen	en	een	combinatie	van	stille	landwegen	en	vele	
offroadroutes	is	Ierland	de	bestemming	bij	uitstek	voor	fietsers.		
Hier	zijn	er	vijf	om	te	proberen	…

Gap of Dunloe, Killarney county Kerry

Great Western Greenway county Mayo

   Ierland fietsen

Ierland kent geen alpiene hoogtes, maar 
met de vele bergbeklimmingen en 
bochten, lopen je prestaties al snel op. 
De 74 km van de Rathdrum Wicklow 
Gap en Dublin Route is niet flauw met 
een gecombineerde klim van 1.130 
meter. Je fietst over het prachtige 
platteland van Wicklow, langs de oude 
kloosternederzetting Glendalough, over 
de spectaculaire Wicklow Gap en naast 
het lieflijke Blessington Lake. En er wacht 
je nog een klim om je fietsbenen te testen 
als je Ballinascorney met zijn kleine 
golfbaan nadert.  

rathdrum Wicklow Gap – 
Dublin cycle 
counties Dublin en Wicklow

ring of Kerry Cycle  
county Kerry

Waterford Greenway 
county Waterford

De Causeway kustroute 
counties Antrim en Londonderry 

Castle Ward Mountain  
Bike trails
county Down

De route van Belfast naar 
Derry˜Londonderry betekent 200 km 
fietsgenot over de weg. Je kunt hem in 
één keer doen of in meer behapbare 
stukken opdelen. Je wordt getrakteerd op 
zandstranden, kleurige vissersdorpen, 
dalen met gaspeldoorn en imposante 
klifpaden. Magnifieke stopplaatsen 
zijn de grotten van Cushendun (een 
opnamelocatie van Game of Thrones), de 
beroemde Carrick-a-Rede touwbrug en 
de Giant’s Causeway. En als je graag een 
aanzienlijke prestatie neerzet, klim dan 
17 km naar Torr Head. 

Great Western Greenway
county Mayo
Met deze route over een oud treinspoor 
kom je haast niet op de weg. Perfect 
dus voor het hele gezin. Als je kinderen 
te klein zijn om zelf te fietsen, kun je 
een fietskarretje huren. En wie gewoon 
trappen te zwaar vindt, kan een 
elektrische fiets huren. De populaire 
route is 42 km, met de stukken Westport 

naar Newport (11 km), Newport naar 
Mulranny (18 km) en Mulranny naar 
Achill Island (13 km). Ten westen van 
Newport zul je versteld staan van het 
ruige veenlandschap. En geniet ook 
van het zicht op Croagh Patrick aan de 
overkant van Clew Bay. 

Ierland heeft veel voortreffelijke 
mountainbikepaden voor elk niveau. Deze 
paden in county Down zijn ideaal voor als je 
een beginner bent of met een gemixte groep 
fietst. Bij het Strangford Lough op het mooie 
landgoed Castle Ward liggen drie makkelijke 
groene routes en een iets pittigere blauwe 
route. Ze brengen je door oude bossen 
en glooiend boerenland, met op veel 
plaatsen uitzicht op het water. Breng na je 
fietstocht een bezoek aan de stallen van het 
excentrieke, 18e-eeuwse landgoed en geniet 
er van huisgemaakte soep, taart of ijs.

Ballycastle county Antrim

Waterford Greenway county Waterford
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Op de uiterste punt van de Noord-Ierse 
kust van Antrim ligt Dunluce Castle met 
oneindig uitzicht over de oceaan. In dit 
typisch middeleeuwse kasteel woonden 
vroeger de ruziënde clans McQuillan en 
MacDonnell. Het wordt omgeven door 
tumultueuze verhalen over opstand en 
rampspoed en over zeemeerminnen en 
banshees (vrouwelijke geesten die een 
sterfgeval aankondigen). Het lijkt alsof 
Dunluce ieder moment in het water kan 
vallen, en dat zou niet de eerste keer zijn! 
Volgens de lokale legende stortte op een 
stormnacht in 1639 een deel van de keuken 
via de steile basalten kliffen zo de zee in. 
Ben je hier rond zonsondergang, wanneer 
de zon gloeiend de oceaan in zakt en het 
kasteel een donker silhouet wordt, dan 
ben je getuige van een van de prachtigste 
beelden op het eiland Ierland – geen wonder 
dat deze plek de schrijver CS Lewis zou 
hebben geïnspireerd voor het bedenken van 
het fictieve kasteel Cair Paravel uit Narnia.

Limerick is dynamisch en eigenzinnig. De stad ligt op de plek 
waar de rivier de Shannon samenkomt met de Wild Atlantic 
Way en mixt moeiteloos middeleeuwse historie met wereldse 
restaurants en cafés. Pal in het centrum ligt King John’s Castle. 
Vanaf de kasteeltorens heb je mooi uitzicht over de Shannon. 
Binnen hoor je alles over de 800 jaar oude geschiedenis en wordt 
21e-eeuwse technologie gebruikt voor middeleeuwse vertellingen. 
Touchscreens, projecties en 3D-modellen brengen de belegeringen 
en oorlogsvoering tot leven. Op de binnenplaats ontdek je een 
middeleeuwse legertent, een smederij en taferelen uit een 17e-eeuws 
strijdtoneel. Dit alles bij elkaar schept een sfeervol tijdsbeeld 
van King John’s Castle en omgeving. Ga na een bezoek aan het 
bezoekerscentrum naar het café in het kasteel. Je kunt hier in alle 
rust koffie drinken met een sensationeel uitzicht over de stad.

Niet ver van de plaats Trim, hooggelegen 
boven de groene velden van county 
Meath en de kabbelende rivier de Boyne, 
ligt een imposant Anglo-Normandisch 
kasteel. Het lijkt op een plaatje uit een 
film – en dat is het ook! Mel Gibson 
koos dit enorme, 12e-eeuwse fort als 
opnamelocatie voor zijn film Braveheart 
en het geniet sindsdien sterrenstatus. 
Het werd gedurende een periode van 
30 jaar gebouwd door lord Meath 
Hugh de Lacy en zijn zoon Walter. Het 
indrukwekkendste deel is de donjon: 
een 20-kantige burchttoren die werd 
beschermd door een sloot, vliesgevel en 
gracht. Om alles uit je bezoek te halen, 
duik je in de geschiedenis van het kasteel 
met een rondleiding. Neem ook de tijd om 
rond te kijken op het fraaie kasteelterrein.

Dunluce Castle county Antrim

trim Castle county Meath

King John’s Castle county Limerick

Het romantische en deels vervallen Blarney 
Castle is een van de beroemdste Ierse 
kastelen. Het ligt in een prachtig landschap 
niet ver van de stad Cork en is gebouwd op 
de plaats van een houten bouwwerk uit de 
10e eeuw. Op het bosrijke kasteelterrein 
stroomt een kalm riviertje, wat bijdraagt 
aan de mysterieuze sfeer. Op deze plek 
gaat sprookjesallure hand in hand met uit 
het leven gegrepen drama. De 19e-eeuwse 
schrijver Croften Croker beschreef het als 
‘inderdaad een toverachtig tafereel ... Ik kan 
me hier heel goed kleine elfjes voorstellen, 
dansend in het maanlicht’. Bij het kasteel 
ligt een van de excentriekste attracties 
van het eiland. De Blarney Stone werd 
gekust door wereldleiders, schrijvers en 
filmsterren op zoek naar het geschenk van 
de welbespraaktheid, of zoals ze in Ierland 
zeggen ‘the gift of the gab’. Probeer het zelf 
en kijk of het werkt ...

Blarney Castle
county Cork trim Castle

county Meath

King John’s Castle
county Limerick

Dunluce Castle
county Antrim

   Ierland kastelen

 kaSteelcHarMe
Van	de	rotsachtige	schoonheid	van	een	kasteelruïne	op	
een	klif	tot	luxe	uit	de	19e	eeuw,	de	kastelen	van	Ierland	
bieden	mysterie,	drama	en	romantiek.

Blarney Castle county Cork

In Ierland hoef je niet ver te zoeken om een kasteel te vinden. 
Verspreid over het eiland vind je bijzondere kantelen, bastions 
en mysterieuze forten die vol zitten met legenden, volksverhalen 
en overdadigheid. Van de kleinste vissersdorpen tot de grootste 
steden, deze kastelen herbergen verhalen over geweld, mysterie 
en zelfs spoken en zijn dan ook fascinerende plekken om te 
ontdekken.  

Neem bijvoorbeeld de grote ruïne van het gotische Duckett’s 
Grove in county Carlow met zijn paranormale verleden of het 
Carrickfergus Castle in county Antrim, een van de best bewaarde 
middeleeuwse kastelen op het eiland Ierland. 

En met ruim 3.000 kastelen vind je er zeker een waar je 
verliefd op wordt, of het nou een rotsig fort is dat uitkijkt over de 
Atlantische golven, een eilandkasteel in het midden van een meer 
of een kasteelruïne op een klif ... Hier zijn er zes om te proberen.
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Vijf andere kastelen  
om te ontdekken
Voor prachtige tuinen  
Wandel over het terrein van tullynally 
Castle in county Westmeath en ontdek 
de ommuurde bloementuin, grot, Chinese 
planten, bossen vol uitheemse bomen en 
enorme groentetuin met twee kassen uit de 
Regency-tijd. 

Voor excentriciteit  
Huntington Castle in county Carlow lijkt op 
een schatkamer vol eigenaardigheden. Hier 
vind je spoken, vreemde verhalen en zelfs 
een tempel ter ere van de Egyptische godin 
Isis. Geen wonder dat de huidige eigenaar 
Alexander Durdin-Robertson het een ‘maf 
maar origineel kasteel noemt. 

Voor een kasteelbanket 
Stap de 16e eeuw binnen in Dunguaire 
Castle in county Galway en laat je trakteren 
op heerlijk eten, wijn, muziek en theater, 
allemaal met een middeleeuwse twist. 
Het kasteelbanket van Dunguaire wordt 
geserveerd in de grandioze eetzaal en zorgt 
voor onvergetelijke herinneringen.  

Voor boeiende geschiedenis  
enniskillen Castle aan de rivier de Erne 
werd 600 jaar geleden gebouwd door de 
heersende familie Maguire. Nu bevinden 
zich hier twee musea: het Fermanagh 
County Museum en het Inniskillings 
Museum, over de historie van de twee 
stadsregimenten. 

Voor pure schoonheid  
Crom Castle in county Fermanagh is omringd 
door een adembenemend landgoed en kijkt 
uit over Lough Erne. Het is in privébezit van 
de graaf van Erne. Wandel door de tuinen, 
overnacht in de westvleugel of boek als 
groep een privérondleiding door het kasteel.

Glenveagh Castle werd gebouwd om een idyllisch optrekje in 
de Schotse Hooglanden na te bootsen. Het staat in een van de 
prachtigste stukken van het noordwesten: het Glenveagh National 
Park in county Donegal, een stil en haast onwerkelijk mooi 
natuurgebied vol ruige bergen, meren en watervallen. Het granieten 
kasteel uit 1873 ademt romantiek. Vanuit elke hoek heb je een 
schilderachtig uitzicht en het maakt indruk op elke bezoeker. Al 
sinds zijn bouw neemt het kasteel aan Lough Veagh een belangrijke 
plek in in de high society. De eerste eigenaar was John George Adair, 
een gefortuneerd landeigenaar uit county Laois. Naar verluidt waren 
ook Greta Garbo en Marilyn Monroe hier te gast! Als de kasteelmuren 
konden praten, zouden ze vast een hoop te vertellen hebben. Geniet 
zelf van een vleugje glamour tijdens een rondwandeling door het 
kasteel en de wonderschone tuinen. 

Castle Coole county Fermanagh

Dunguaire Castle county Galway

Soms is op het eiland Ierland
een kasteel eigenlijk een buitensporig 
landhuis. Zo ook Castle Coole, gelegen 
op een schitterend aangelegd landgoed 
aan de rand van het stadje Enniskillen. 
Dit uitzonderlijke thuis van de graven 
van Belmore werd in de 18e eeuw 
gebouwd en is een en al grandeur. Het 
werd ontworpen om indruk te maken 
en heeft een neoclassicistische gevel, 
extravagant interieur in Regency-stijl, 
ovale zitkamer en ‘staatsieslaapkamer’, 
oorspronkelijk ingericht voor de 
spilzieke Britse koning George IV. Castle 
Coole bezit nog steeds een groot deel 
van de 280 hectare waarop het werd 
gebouwd. Een rondleiding door het 
huis brengt alle verhalen tot leven. 
Een ander hoogtepunt zijn de mooie, 
bosrijke tuinen, in het voorjaar bedekt 
met wilde hyacinten.

Castle Coole
county Fermanagh

Glenveagh Castle
county Donegal

enniskillen Castle county Fermanagh

   Ierland kastelen

Glenveagh Castle county Donegal

Je mond valt open als je de Crown 
Liquor Saloon in het hart van Belfast 
binnenstapt. Het interieur bestaat 
grotendeels uit houtsnijwerk, glas in lood 
en decoratieve tegels en staat bekend 
als een van de mooiste pubs ter wereld. 
Van de marmeren bar en gaslampen 
tot de knusse ‘snugs’ (privézitjes), deze 
zaak is van voor tot achter fantastisch. 
De Crown stamt uit ongeveer 1880 en 
is een voorbeeld van een traditionele, 
victoriaanse (quasi)chique kroeg, waar  
de tijd stil lijkt te hebben gestaan.

vIjf faNtaStIScHe 
traDItIONele pUBS
De	traditionele	Ierse	pub	raakt	nooit	uit	de	mode	want	hij	is	ervoor	
gemaakt	om	mensen	blij	te	maken!	Gezelligheid,	een	gesprek,	een	
haardvuur	en	muren	vol	foto’s	zijn	basisvoorwaarden,	maar	deze	vijf	pubs	
hebben	iets	extra	speciaals	en	zijn	een	omweg	waard.

Het is omstreden, maar Guinness World 
Records heeft Seán’s Bar in Athlone 
aangewezen als de oudste pub van 
Ierland. Met zijn 1.000 jaar ziet hij er nog 
goed uit. Sean’s heette eerst ‘Luain’s Inn’ 
en er wordt beweerd dat Luain hier de 
mensen aanwees waar ze de Shannon 
konden doorwaden. Je kunt nog een deel 
van de lemen en gevlochten muren zien 
en het besef van de lange historie geeft 
je kippenvel. Van de scheve vloer tot het 
haardvuur en de traditionele muziek, 
Sean’s biedt een stukje geschiedenis en 
een geweldige avond uit.

Matt Molloy’s
Westport, county Mayo
Er zijn bepaalde dingen die je mag 
verwachten in een traditionele Ierse 
pub. In het ideale geval zijn dat een 
haardvuur, lekker bier, goed gezelschap 
plus livemuziek. Staat muziek bovenaan 
je lijst, ga dan naar Matt Molloy’s in 
Westport, met elke avond traditionele 
livemuziek. Matt is zelf professioneel 
fluitspeler in de traditionele Ierse band 
The Chieftains. Als hij er is, trakteert hij 
de klanten op magistrale muziek voor de 
prijs van een pint. De pub is gezellig, met 
een intieme sfeer die helemaal door de 
muziek wordt ingekleurd, of het nou een 
levendige jig is of een treurige ballad.

Vroeger had bijna elk dorp in Ierland een 
soort Foxy John’s: een pub die ook dienst 
deed als winkel, uitvaartonderneming 
en postkantoor. Foxy John’s is een pub 
en ijzerwinkel ineen en verhuurt en 
repareert ook fietsen. Heel handig als 
je de nabijgelegen Slea Head Loop fietst. 
Nadat je de route hebt gedaan, kun je de 
fiets inleveren en genieten van een avond 
‘craic’ (plezier). Net zoals het het Star 
Wars-team deed, die hun afsluitingsfeest 
in Foxy John’s vierden na de filmopnames 
in county Kerry.

Deze pub vlakbij de haven van 
Donaghadee in county Down bedient al 
dorstige klanten sinds 1611. Met zijn lage 
plafond, donkerhouten toog en kleine 
raampjes kun je je goed de schemerige 
hoekjes voorstellen waar de zeelui en 
vissers bier dronken en verhalen vertelden. 
Het is nu een volmaakte pub voor een 
rustig drankje op een stille namiddag en je 
ontkomt niet aan de geschiedenis van deze 
plek. Eerst heette deze pub de Kings Arms 
en was in 1842 een trouwcadeau aan  
een zekere Grace Neill die hem maar liefst 
72 jaar lang beheerde. 

   Ierland pubs

Foxy John’s Dingle, county Kerry

 the Crown Liquor Saloon Belfast

Matt Malloy’s Westport, county Mayo

Sean’s Bar Athlone

Foxy John’s
Dingle, county Kerry

Sean’s Bar
Athlone, county Westmeath

Grace neill’s
county Down

De Crown Liquor Saloon
Belfast

Ierland 4544 Ierland
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Reizen naar Ierland is nog nooit zo eenvoudig geweest dankzij een flink 
toegenomen aantal vlieg – en veerverbindingen. Informatie over hoe je 
het beste naar Ierland kunt reizen, vind je op ierland.nl of ireland.com

 Reizen naaR  
 ieRland met Het  
VlieGtUiG

LuChThAVEnS
Ierland heeft vier belangrijke internationale 
luchthavens: Belfast, Cork, Dublin en Shannon. Meer 
dan 30 luchtvaartmaatschappijen vliegen van en naar 
Ierland vanuit meer dan 70 bestemmingen.

VLIEGROuTES (nEDERLAnD)
VAn (LuChThAVEn) nAAR MAATSChAppIj
Amsterdam Belfast (City Airport) KLM

Belfast (International Airport) easyJet
Cork Aer Lingus
Dublin Aer Lingus, KLM, 

Ryanair
Eindhoven Dublin Ryanair

VLIEGROuTES (BELGIë/LuxEMBuRG)
VAn (LuChThAVEn) nAAR MAATSChAppIj
Brussel Dublin Aer Lingus, Ryanair
Charleroi Dublin Ryanair
Luxemburg Dublin Luxair, Ryanair

VEERhAVEnS
De belangrijkste veerhavens van Ierland zijn: Belfast, 
Cork, Dublin Port, Larne en rosslare. Hieronder vind je 
de belangrijkste routes vanuit België, nederland en 
Frankrijk (via Groot-Brittanië) naar Ierland.

VAnuIT FRAnkRIjk (DIRECT nAAR IERLAnD)
VAn nAAR MAATSChAppIj
Cherbourg Dublin Irish Ferries
Cherbourg Rosslare Irish Ferries/Stena Line
Roscoff Cork Brittany Ferries
Roscoff Rosslare Irish Ferries 

VAn BELGIë, FRAnkRIjk En nEDERLAnD  
(nAAR GROOT-BRITTAnnIë)
VAn nAAR MAATSChAppIj
IJmuiden Newcastle DFDS Seaways
Caen Portsmouth Brittany Ferries (Partner Irish Ferries)
Calais Dover P&O Ferries (Partner Irish Ferries)/DFDS 

Seaways
Cherbourg Poole

Portsmouth
Brittany Ferries (Partner Irish Ferries)

Dieppe Newhaven DFDS Seaways
Duinkerken Dover DFDS Seaways
Hoek van Holland Harwich Stena Line
Le Havre Portsmouth Brittany Ferries (Partner Irish Ferries)
Roscoff Plymouth Brittany Ferries (Partner Irish Ferries)
Rotterdam Hull P&O Ferries (Partner Irish Ferries)
St. Malo Portsmouth Brittany Ferries (Partner Irish Ferries)
Zeebrugge Hull P&O Ferries (Partner Irish Ferries)

 
VAn GROOT-BRITTAnnIë (nAAR IERLAnD)
VAn nAAR MAATSChAppIj
Cairnryan Belfast

Larne
Stena Line
P&O Ferries

Fishguard Rosslare Stena Line
Holyhead Dublin Irish Ferries 

Stena Line
Liverpool Belfast

Dublin 
Stena Line
P&O Ferries

Pembroke Rosslare Irish Ferries

 Reizen naaR  
 ieRland  
 met de boot
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kLIMAAT
Het klimaat in Ierland is mild en gematigd. In 
de zomer komen temperaturen tussen 15ºC 
en 20ºC het meeste voor. In het voorjaar en in 
de herfst ligt de temperatuur zo rond de 10ºC 
en in de winter wordt het er tussen 5ºC en 
8ºC. Sneeuw komt in Ierland zelden voor, een 
regenbui kun je er echter het hele jaar door 
verwachten. Meer informatie over het weer 
vind je op ierland.nl of ireland.com

pASpOORT/VISA
Nederlanders en Belgen hebben voor een 
bezoek aan Ierland slechts een geldig paspoort 
of geldige identiteitskaart nodig. Burgers van 
de Europese Unie en van de meeste andere 
westerse landen waaronder Australië, Canada, 
Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika hebben genoeg 
aan een geldig paspoort. Degenen met een 
andere nationaliteit doen er verstandig aan 
contact op te nemen met de plaatselijke 
Ierse ambassade of het Ierse consulaat. Voor 
een reis naar Noord-Ierland dienen andere 
nationaliteiten contact op te nemen met de 
Britse ambassade, het Britse consulaat of de 
High Commission.

MInDERVALIDEn
Veel openbare gebouwen en 
bezienswaardigheden zijn tegenwoordig 
toegankelijk voor rolstoelen. Een groeiend 
aantal hotels en restaurants heeft speciale 
voorzieningen. In de Ierse accommodatiegidsen 
staat aangegeven welke bedrijven over 
speciale faciliteiten voor gehandicapten en 
mindervaliden beschikken.
IERSE REPUBLIEK
national Disability Authority
Tel: +353 1 608 0400
nda.ie
NOORD-IERLAND
Disability Action
Tel: +44 28 9029 7880
disabilityaction.org

huISDIEREn
Er zijn geen belemmeringen voor het 
vervoeren van huisdieren van Nederland en 
België naar Ierland hoewel er speciale regels 
gelden voor bepaalde hondenrassen. Voor 
huisdieren die vanaf het continent via het 
Verenigd Koninkrijk naar Ierland worden 
gebracht gelden vanaf 1 januari 2012  

nieuwe regels. Voor meer informatie bel:  
+44 870 241 1710 
gov.uk/take-pet-abroad
IERSE REPUBLIEK
Wie meer wil weten over de regels 
betreffende het meenemen van huisdieren 
naar de Ierse Republiek kan contact opnemen 
met het Department of Agriculture, Fisheries 
and Food
Tel: +353 1 607 2000
agriculture.gov.ie
NOORD-IERLAND
Voor Noord-Ierland is er informatie 
verkrijgbaar bij het
Department of Agriculture, environment and 
rural Affairs (DAerA)
Tel: +44 28 9049 5780
daera-ni.gov.uk
Voor meer praktische reistips voor het 
plannen van je vakantie naar Ierland kun  
je terecht op: 
ierland.nl of ireland.com

BED & BREAkFAST
Overal in Ierland vind je Bed & Breakfasts.  
De gemiddelde prijs van een overnachting in 
een tweepersoonskamer ligt tussen de €32,- 
en €38,-. De inchecktijden zijn meestal tussen 
15:00 en 18:00. Meer informatie vind je op: 
bandbireland.com

kAMpEREn
Ierland heeft meer dan 100 mooie campings 
die aangesloten zijn bij de The Irish Caravan 
en Camping Council. Reserveren is in het 
hoogseizoen aangeraden. Buiten die periode 
kun je ook vaak zonder reservering terecht.  
Let op. Veel campings zijn in de winter 
gesloten. Wild kamperen is in Ierland  
maar toegestaan op een beperkt aantal 
plekken. Zoek dit van tevoren dus goed uit.  
Voor een overzicht van campings in Ierland  
kijk je op: camping-ireland.ie

STEkkERS
In Ierland heb je een verloopstekker/
wereldstekker nodig. Hier worden Type G 
stekkers gebruikt. Deze stekkers hebben  
3 pinnen.

Meer praktische informatie en een 
vakantiechecklist voor het plannen van  
jouw reis naar Ierland vind je op ierland.nl  
of ireland.com

 PRaktiscHe    
 infoRmatie oVeR   
 ieRland
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nEDERLAnD
Aktiva Tours +31 (0) 40 203 0320 aktivatours.nl ● anVr sgr

BBI Travel +31 (0) 50 313 6000 bbi-travel.nl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● anVr sgr

Beter Uit Reizen +31 (0) 88 310 0500 beter-uit.nl ● anVr sgr

Bolderman Exercursiereizen +31 (0) 31 858 0958 bolderman.nl ● anVr sgr

Buro Scanbrit +31 (0) 20 462 1040 buroscanbrit.nl ● ● ● ● ● ● ● ● anVr sgr

Celtic Tours +31 (0) 13 590 4985 celtictours.nl ● ● ● ● ● ● ● sgr

Dalstra reizen +31 (0) 51 236 9100 dalstra.nl ● anVr sgr

Darrock Travel +31 (0) 20 428 0555 darrocktravel.nl ● ● ● ● anVr sgr

De Jong Intra Vakanties +31 (0) 18 045 7803 dejongintra.nl ● ● ● ● ● ● ● ● anVr sgr

Diogenes Reizen +31 (0) 88 103 0700 diogenesreizen.nl ● anVr

Drietour Reizen +31 (0) 88 310 0555 drietour.nl ● anVr sgr

Echt Ierland +31 (0) 35 720 0006 echtierland.nl ● ● ● ● ● ● sgr

Effeweg +31 (0) 88 103 0800 effeweg.nl ● anVr sgr

Eigen-Wijze Reizen +31 (0) 53 430 3435 eigenwijzereizen.nl ● ● anVr sgr

Executive Golf Travel +31 (0) 35 543 1588 executivegolf.nl ● ● sgr

Fairway Golftravel +31 (0) 25 167 4430 fairwaygolftravel.nl ● ● sgr

Garden Tours +31 (0) 88 007 1300 gardentours.nl ● ● sgr

Golfarrangementje.nl +31 (0) 61 481 1128 golfarrangementje.nl ● ggto

Golf Travel +31 (0) 25 165 1812 golftravel.nl ● sgr

Golftime Travel +31 (0) 33 462 7200 golftime.nl ● sgr

Hannick Reizen +31 (0) 70 319 1929 hannick.nl ● anVr sgr

Het Zuiden +31 (0) 43 601 5252 zuiden.com ● anVr sgr

House of Ireland +31 (0) 11 844 0444 houseofireland.nl ● ● ● ● ● ● ● ● ● sgr

Keijman Reizen +31 (0) 48 848 3588 keijman.nl ● ● anVr sgr

Kras +31 (0) 88 088 5886 (lokaal tarief) kras.nl ● ● ● ● ● ● ● anVr sgr

Maaskant Reizen +31 (0) 41 248 2828 busreizen-maaskant.nl ● anVr sgr

Natuurlijk Reizen +31 (0) 20 222 1767 natuurlijkreizen.nl ● ● VVKr ggto

Nobeach +31 (0) 88 308 0300 nobeach-reizen.nl ● ● anVr

NoSun Reizen BV +31 (0) 53 436 4342 nosun.nl ● ● anVr sgr

OAD +31 (0) 54 720 1553 oad.nl ● ● anVr sgr

Peter Langhout Reizen +31 (0) 17 246 8800 peterlanghout.nl ● ● ● anVr sgr

P&S Visreizen +31 (0) 23 533 3768 psvisreizen.nl ●

Pelikaan Reizen +31 (0) 88 735 4555 pelikaanreizen.nl ● anVr sgr

Pharos Reizen +31 (0) 23 554 2870 pharosreizen.nl ● ● ● ● ● anVr sgr

SNP Natuurreizen +31 (0) 24 327 7000 snp.nl ● ● ● ● anVr sgr

SRC-Cultuurvakanties +31 (0) 50 312 3123 src-cultuurvakanties.nl ● ● anVr sgr

Stedentrips.nl +31 (0) 17 278 2078 stedentrips.nl ● ● anVr sgr

Sunair Vakanties +31 (0) 17 278 2000 sunair.nl ● ● anVr sgr

Tightlines +31 (0) 18 043 4788 tightlines.nl ●

Time 4 Golf +31 (0) 23 820 0030 time4golf.nl ● sgr

Travel Ireland +31 (0) 13 519 6474 travelireland.nl ● ● ● ● ● sgr

TravelPA +31 (0) 85 303 0925 travelpa.nl ● VVKr ggto

Topo Aktief +31 (0) 62 337 9131 topo-aktief.nl ● sgr

TUI +31 (0) 88 088 5885  (€.70cpg) tui.nl ● ● anVr sgr

Van Oeveren reizen +31 (0) 11 141 2319 vanoeveren.nl ● sgr

Visreis.nl +31 (0) 62 830 8345 visreis.nl ● VVKr sto

anVr Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen
VVKr Vereniging van kleinschalige reisorganisaties 
sgr Stichting Garantiefonds Reisgelden
ggto Garantiefonds voor gespecialiseerde touroperators
sto Stichting Take Over - Reisgarantie

48 Ierland

AuTORIjDEn
Bezoekers die willen autorijden in Ierland 
dienen in het bezit te zijn van een geldig 
rijbewijs uit hun eigen land. In Ierland rijdt 
men links en het dragen van veiligheidsgordels 
is verplicht, zowel voor- als achterin de auto. 
Bestuurders zijn verplicht hun rijbewijs 
altijd bij zich te hebben als ze achter het 
stuur zitten. Motorrijders en hun passagiers 
dienen een helm te dragen. In Ierland wordt 
streng toegezien op het gebruik van alcohol 
bij bestuurders. Niet drinken als je nog gaat 
rijden is het beste advies. In de Ierse Republiek 
geven de borden met de ter plaatse geldende 
snelheid nu de maximumsnelheid aan in 
kilometers per uur en niet meer in mijlen per 
uur! Op een aantal wegen in de republiek zijn 
bovendien de maximumsnelheden gewijzigd. 
Vooral wanneer je de grens over gaat is het 
verstandig even stil te staan bij de andere 
regels. In de Republiek Ierland is het ‘Barrier 
Free Tolling’ geïntroduceerd. Voor meer 
informatie, ga naar eflow.ie. In  
Noord-Ierland is de maximumsnelheid 50 
km/30 mijl p/u in de bebouwde kom, 100 
km/60 mijl p/u op buitenwegen en 110 
km/70 mijl p/u op snelwegen, tenzij uiteraard 
anders aangegeven. In de Republiek Ierland 
is de maximumsnelheid op motorwegen 120 
km, op doorgaande wegen 100 km en op 
andere wegen buiten de bebouwde kom 80 
km. In Noord-Ierland zijn zowel afstanden als 
maximumsnelheden in mijlen aangegeven en 
de plaatsnamen worden alleen in het Engels 
vermeld. Zoals gezegd: in de Republiek Ierland 
worden nu alleen kilometers gebruikt zowel 
voor bewegwijzering als maximum snelheden; 
de plaatsnamen staan zowel in het Engels 
als in het Iers (Gaelic) vermeld. In heel Ierland 
zijn er benzinestations die loodvrije benzine 
en diesel verkopen. Voor meer informatie kun 
je de speciale brochure van Ierland Toerisme 
opvragen over autorijden in Ierland. Tot de 

Per auto is de beste manier om Ierland 
te ontdekken. De meeste bekende 
autoverhuurbedrijven hebben een vestiging 
op de luchthavens, in de veerhavens en in 
de Ierse steden. Sommige maatschappijen 
verhuren niet aan bestuurders onder 
21 en boven de 70 jaar oud, check met 
je verhuurbedrijf voor boekingen. Een 
geldig rijbewijs is altijd noodzakelijk, voor 
overige regels en voorwaarden kun je bij 
het verhuurbedrijf terecht. Het huren van 
een auto kan voordeliger zijn wanneer de 
reservering heeft plaatsgevonden voordat je 
in Ierland aankomt. Vooral in het hoogseizoen 
is het handig om vooraf te reserveren. Het 
merendeel van de huurauto’s is uitgerust 
met een gewone versnellingsbak. Bij tijdig 
reserveren kun je echter ook over een 
auto met automatische versnellingsbak 
beschikken. Deze zijn wel iets duurder. 
Ook kinderzitjes moeten van tevoren 
worden gereserveerd. Om misverstanden 
te voorkomen, is het raadzaam om altijd de 
gedetailleerde algemene voorwaarden van 
de huurboeking vooraf te controleren. Zelfs 
als je boekt via een derde partij (reisbureau, 
reisagent, touroperator), zal je gevraagd 
worden om een huurovereenkomst met het 
autoverhuurbedrijf te tekenen. Neem dus op 
voorhand wat tijd voor het selecteren van 
de verschillende verzekeringen, verklaringen 
van afstand en andere opties die bij je 
behoeften passen en om de bijbehorende 
kosten te begrijpen. Wanneer je met een 
gehuurde auto de grens tussen de Ierse 
Republiek en Noord-Ierland wilt overschrijden, 
dien je hiervan het verhuurbedrijf in 
kennis te stellen. De Car rental Council of 
Ireland is de vertegenwoordiger van de 
autoverhuurbedrijven in Ierland.  
Ga naar carrentalcouncil.ie en voor Noord-
Ierland ga je naar de British Vehicle rental 
and Leasing Association op bvrla.co.uk

aUtoHUUR en PUnten  
 om RekeninG mee te  
 HoUden 

automobiel organisaties in Ierland behoren:
the Automobile Association (AA)
Tel: +353 1617 9560 (ROI); 0800 887766 (NI)
theAA.com
rAC Motoring Service
Tel: +44 192 243 7000
rac.co.uk

OpEnBAAR VERVOER
Ierland beschikt over een redelijk netwerk  
van bus- en treinverbindingen, maar raadpleeg 
voor vertrek de diverse 
vervoersmaatschappijen over de 
mogelijkheden om teleurstelling te 
voorkomen. Het gebied in en rond Dublin 
wordt bediend door de “DArt” treinen: Dublin 
Area Rapid Transit. Routes gaan van Howth en 
Malahide in het noorden van county Dublin via 
Dun Laoghaire naar Greystones in county 
Wicklow, ten zuiden  
van Dublin. Het Dublin Luas tramsysteem is 
een supermodern Light Rail Transit (LRT) 
systeem dat de buitenwijken van Dublin met 
het stadscentrum verbindt. Het heeft een 
hoge capaciteit, hoge frequentie en hoge 
snelheidsservice. In de Republiek Ierland kun je 
Luas bereiken op het telefoonnummer  
1800 300 604 of ga naar luas.ie. In de 
Republiek Ierland kan informatie over prijzen 
en vertrektijden van openbaar vervoer worden 
verkregen bij:
Irish rail – Iarnród Éireann
Tel: +353 1 836 6222
irishrail.ie
Irish Bus – Bus Éireann
Tel: +353 1 836 6111
buseireann.ie
Dublin Bus – Bus Átha Cliath
Tel: +353 1 873 4222
dublinbus.ie

Het huren van een fiets via de Dublin Bike
Sharing-regeling is ook een goede optie 
om door Dublin te reizen; dublinbikes.ie. 
Cork, Galway, Limerick (bikeshare.ie) en 
Belfast (belfastbikes.co.uk) hebben ook 
fietsregelingen.

Voor Noord-Ierland is informatie beschikbaar 
bij: translink (northern Ireland railways,
Ulsterbus, Belfast Metro en Ulsterbus tours)
Tel: +44 28 9066 6630; translink.co.uk
Wie per openbaar vervoer door Ierland reist 
doet er goed aan te informeren naar  
speciale kortingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld, 
de iLink-kaart biedt onbeperkt reizen met de 
bus of trein voor 1 dag, 1 week of 1 maand.

TAxI’S
Taxi’s met een meter zijn aanwezig in 
Belfast, Cork, Dublin, Galway en Limerick. 
In andere plaatsen overleg je vooraf met de 
chauffeur wat de rit zal kosten. In Belfast 
en Derry~Londonderry bestaan taxi’s die 
verschillende passagiers tegelijk  
meenemen. Eigenlijk doen ze dienst als 
minibus. Taxi’s staan over het algemeen te 
wachten bij standplaatsen; het is niet erg 
gebruikelijk om rijdende taxi’s op straat  
aan te houden.

Great Blasket Island county Kerry

   Ierland Informatie
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BELGIë
Active Golf Travel 00322 511 85 70 activegolf.be ● ● VVr

Anders Reizen                                  0032 13 33 40 40 andersreizen.be ● gfg

Begonia Tours 0032 93 42 84 71 begoniatours.be ● VVr

Belco Travel & Tours belcotravel.com VVr

BT Tours 0032 64 312 760 bttours.be gfg, aBto

Carolus Reizen 0032 14 81 11 41 carolus.be VVr

De Meibloem 0032 51 40 18 23 demeibloem.be gfg

De Zigeuner 0032 11 35 04 04 dezigeuner.com ● VVr, gfg

Destination Green 0032 54 25 41 53 destinationgreen.be ● ● ● ● ● ● VVr

Education First 0032 32 023 070 ef.be ● gfg

Eigen-wijze Reizen 0031 53 430 34 35 eigenwijzereizen.be ● ● gfg

ELS - Educational Travel Services 0032 9 245 13 36 els.be ● VVr

Gallia 0032 11 140 270 gallia.be ● ● ● ● ● ● ● ● ● VVr, gfg

Généraltour 0032 70 225 060  generaltour.be ● gfg

Golf Direct 0032 3 6502990 golfdirect.be ● ● VVr

Herman & Vandamme 0032 56 41 11 11 hervan.be ● VVr

Ictam reizen 0032 2 548 98 98 ictam.com ● gfg

Imagine Travel 0032 50 40 80 40 imaginetravel.be ● VVr, gfg

Joker 0032 15 40 75 58 joker.be ● VVr, gfg

Omnia Travel 0032 9 269 90 61 omniatravel.be ● ● VVr, gfg

Pasar 0032 2 246 5 246 govaka.be ● ● VVr

Rantour 0032 53 666 894 rantour.be ● VVr, gfg

Reizen Lauwers 0032 70 35 08 18 lauwers.be ● ● gfg

SEF Travel 0032 9 348 31 81 seftravel.be ● ● gfg

Sunjets sunjets.be ● ● gfg, aBto

TransEurope transeurope.com ● ● VVr, aBto

TUI tui.be ● ● ● ● ● ● ● ● VVr, gfg, aBto

Verhoeven Busreizen 0032 33 11 59 59 verhoeven.be ● VVr

Voyages Leonard 0032 43 879 898 voyages-leonard.com ● gfg

VTB Reizen  vtb-reizen.be ● gfg

Zuiderhuis 0032 9 23 35 000 zuiderhuis.be ● ● VVr, gfg

Een compleet en up-to-date overzicht van touroperators kun je vinden op ierland.nl of ireland.com.  

   Ierland Informatie

VVr Vereniging van Vlaamse Reisbureaus
gfg GFG - Travel Guarantee Fund
aBto Association of Belgian Tour Operators

CHICKEN 
BREAST SANDWICH

Alti jd vers - niet bevroren
Verse producten*
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www.bbi-travel.nl/ierland of tel 050-3136000

BELEEF IERLAND
met dé specialist sinds 1963

Beleef Ierland met een van onze fl ydrives of met eigen auto en overtocht, geniet van het adembenemende 

landschap, sfeervolle plaatsen en de gastvrijheid van de Ieren. BBI Travel verzorgt complete reizen voor elk budget 

met verblijf in B&B’s, Inns, hotels, vakantiewoningen, Manor Houses en kastelen. Citybreaks, combinatie- 

en excursiereizen, fi ets-, wandel-, en sportvisarrangementen, camper- en motorbootverhuur en busreizen.

met dé specialist sinds 1963
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Whilst every care has been taken to ensure accuracy in the compilation of this map, Tourism Ireland cannot accept responsibility for errors or omissions. 
Due to the small scale of this map, not all holiday centres can be shown. The information on this map is correct at time of going to press. © 2019 Tourism Ireland.
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Roads in Ireland range from modern 
motorways to narrow country lanes, 
and driving in Ireland can be a magical 
experience, with scenic treasures 
around every corner.

MAP & ROUTE 
MILEAGE PLANNER


