IERLAND

Galway

11-daagse excursiereis
Reisdata
In overleg
Reissom p.p.
€
Opstapplaatsen
In overleg
Inbegrepen
Vervoer per minibus,
verblijf o.b.v. halfpension,
excursies en entreegelden
Niet inbegrepen
Uit- en thuisservice en
lunches
Bijzonderheden
Intensieve reis

“Eire” is een schitterend land met vele hoogtepunten. Het doet de
bezoekers versteld staan van de grote verscheidenheid aan landschappen. Ierland moet men niet alleen zien, maar vooral
beleven. Het is een land met vriendelijke en gastvrije mensen,
een historie om stil van te worden, rijke tradities en een
onvergetelijke folklore. Laat je door het heerlijke Ierland
betoveren.
Na een minicruise van Europoort naar Hull rijden we via Noord Wales
naar Holyhead, waar we de overtocht naar Dublin maken. Een bezoek
aan de Ierse hoofdstad is een hoogtepunt. De ligging aan de kust,
historische bouwwerken en de beroemde bonte deuren maken de
charme van Dublin compleet. Tijdens een rondrit rijden we onder meer
langs het historische Trinity College, de St. Patricks Cathedral en de
Christ Church Cathedral. Als we Dublin achter ons laten ziet je het
landschap veranderen en de charme van het platteland tevoorschijn
komen. Tijdens ons bezoek aan het romantische Kylemore Abbey,
wat prachtig gelegen is aan het meer, zie je een heel ander
landschap, dat van Connemare. De woeste natuur van Connemare
biedt een wonderbaarlijk kleurenpallet met vennen, groene bossen en
een blauwe zee. In de buurt van Clifden zie je de bergketen Twelve
Pins, met zijn twaalf toppen.
Comfortabel verblijf
The Crowne Plaza hotel aan de rand van Dublin en het Nox Hotel in
Galway beschikken over de nodige aanpassingen en faciliteiten om je
een comfortabel verblijf te bieden.
Reisschema
Dag 1 Overtocht Europoort-Hull
Dag 2 Hull-Dublin
Dag 3 Dublin
Dag 4 Wicklow Mountains
Dag 5 Vertrek richting Galway
Dag 6 Rustdag

Dag 7 Cliffs of Moher
Dag 8 Connemore National Park
Dag 9 Galway-Dublin
Dag 10 Dublin-Hull
Dag 11 Terugkomst in Nederland

