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Guinness Storehouse in Dublin

WALK
THROUGH THE
EMERALD ISLE
7 dagen / 6 nachten
Tijdens deze 7-daagse begeleide rondreis in
wandelparadijs Ierland, verken je niet alleen
de mooiste paden maar maak je ook kennis
met de geweldige Ierse cultuur. Laat je
verrassen door het bruisende Dublin, het
glooiende Wicklow en de veelzijdige Ring of
Kerry. Geniet ten volle van the Emerald Isle
vanuit de comfortabele bus en gezellige
hotels onderweg. Elk seizoen heeft zijn eigen
kenmerken, wat reizen naar Ierland net zo
uniek maakt.

Kliffen langs de Wild Atlantic Way

Cliffs of Moher, Co. Clare

05

Glendalough, Wicklow

Gap of Dunloe, Ring of Kerry

REISPROGRAMMA
05/06 - VLUCHT NAAR IERLAND

06/06 - KILLARNEY

We verzamelen 's ochtends om 08u op de
luchthaven van Zaventem. Onze reisleiders zullen
je naar de juiste gate begeleiden en na aankomst
maak je ook kennis met de buschauffeur. We
verlaten meteen Dublin en trekken de natuur in.
Ons eerste bezoek brengt ons naar Powerscourt
Garden, waar we lekker kunnen lunchen.
Vervolgens brengt de chauffeur ons naar het hart
van de Wicklow Mountains. Geniet van het
prachtige uitzicht en strek je benen aan het
eeuwenoude Glendalough. Vervolgens rijden we
verder naar Killarney. Onderweg strekken we nog
even de benen aan de Rock of Cashel.
Overnachten doen we in een centraal gelegen
hotel in het mooie Killarney.

De dag start met een stevig Iers ontbijt. Vervolgens
stappen we op de bus richting Killarney National
Park. Samen trekken we erop uit voor een mooie
wandeling langs Upper Lake en door Killegy Woods.
Deze wandeling is een gezonde start van een 4-tal
kilometer lang. Na de wandeling van 1 uur 30
minuten is het tijd voor de lunch aan één van de
vele pittoreske uitzicht-punten. De volgende stop is
een bezoek aan het Muckross House met
daaropvolgend de wandeling naar de Torc waterfall.
Ze is eveneens 4 km lang, maar door de een totale
stijging van 180 m doen we er toch een tweetal uur
over.
Nadien er is een diner voorzien in het hotel.

Rock of Cashel, Co. Tipperary

Glendalough, Wicklow

Cliffs of Moher, Co. Clare

ONTDEK 'THE
EMERALD ISLE'
TIJDENS EEN
UNIEKE
RONDREIS

Gap of Dunloe, Ring of Kerry

07/06 - RING OF KERRY
We starten de dag op een 20 minuten rijden van
Killarney voor een prachtige wandeling naar de
Gap of Dunloe. Overdag kunnen enkel paarden en
wandelaars de weg betreden. Het uitzicht is de
wandeling zeker waard. In totaliteit wandel je zo’n
23 kilometer (heen en terug (5 uur). Onderweg
genieten we eveneens van een picknick lunch
alvorens per bus de verdere ‘Ring of Kerry’ te
bewonderen. Denk hierbij aan glooiende heuvels
en glinsterende meren maar ook aan schapen en
koeien op de kronkelende baantjes en ongerepte
stranden en immense kliffen.

De route gaat rond het schiereiland Iveragh en
langs het kustdorpje Waterville. Dit was één van
Charlie Chaplins favoriete plekjes om te verblijven.
Niet voor niets kan je hier dan ook een levensgroot
standbeeld van de acteur bewonderen. Bij het
terugkeren naar Killarney wordt ook even halt
gehouden aan Moll’s Gap en Ladies View voor een
fotomoment.
In de vooravond keren we terug naar Killarney voor
een vrij moment en een gezamenlijk diner. 's
Avonds is er tijd om naar een lokale bar te gaan en
een traditionele avond te beleven.
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08/06 - OP HET DAK VAN IERLAND
Na het ontbijt is er opnieuw tijd voor een wandeling. Dit keer trekken we richting de
hoogste berg van Ierland, de Carrauntoohill. Ze is maar liefst 1038 meter hoog. Vanaf hier
heb je een prachtig zicht op Killarney en het National Park. De wandeling is 14 kilometer
lang, maar omwille van de stevige klim ben je toch een 7-tal uur zoet. Met een paklunch op
zak hebben we tijd genoeg om de omgeving te verkennen en rustig terug te keren naar
beneden. Omdat deze klim nogal uitdagend is, kan er ook geopteerd worden voor andere
toppen of een ander niveau qua wandeling (te bespreken met de groep – 2 begeleiders).
Na de wandeling keren we terug van Killarney om op adem te komen. Na het diner in het
hotel kunnen de liefhebbers door het centrum wandelen voor een afzakkertje in een van de
gezellige Ierse pubs. Sfeer en gezelligheid zijn verzekerd!

Lough Derryclare, Connemara
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09/06 - DUBLINS FAIR CITY
Tijd om de ruige natuur achter ons te laten en terug te keren naar Dublin. Bij aankomst is er ruimte
voorzien om te lunchen in de stad. Na de vrije lunch staat er een bezoek aan de beroemde St
Patrick's Cathedral op het programma. St. Patrick is de patroonheilige van Ierland, zijn feestdag, 17
maart is dan ook een echte hoogdag voor de Ieren. Om de dag goed te eindigen trekken we nog naar
het Guinness Storehouse voor een bezoek aan de brouwerij. Nadien kan je kiezen om met de bus
terug te keren naar het hotel of om zelf nog verder te wandelen. Het diner genieten we wederom in
het hotel.

Ha'Penny Bridge, Dublin
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10/06 - DUBLIN
Om de stad nog beter te leren kennen, maken we
een begeleide stadswandeling. Na de lunch en een
vrij moment, bezoeken we samen Trinity College en
snuisteren we in the Book of Kells. Wie nog wat
meer cultuur op wil snuiven, kan ook zeker nog op
eigen houtje het EPIC Museum bezoeken. Dit
interactieve museum spitst zich toe op de Ierse
emigratie en de invloed ervan op het land en de
wereld aan de hand van zeer boeiende
getuigenissen.
's Avonds geniet je van een heerlijk diner en een
laatste vrije avond in de Ierse hoofdstad.

11/06 - TERUGREIS
Na het ontbijt in het hotel nemen we afscheid van
Dublin. We laden onze bagage in de autocar en
trekken naar onze laatste stop: Howth, een klein en
gezellig havenstadje. Om nog even goed uit te
waaien, staat er een korte Cliff Walk (1.5 uur) op het
programma. Als afsluiter kunnen de liefhebbers
zich tegoed doen aan een lekker stukje vis op de
pier. Later die namiddag (18u45) vertrekt de vlucht
van Dublin Airport naar Brussels Airport Zaventem
en zit je Ierse avontuur erop.

St. Patricks Cathedral

Trinity College Library

Howth Lighthouse

YOUR FEET WILL TAKE YOU
WHERE YOUR HEART IS.
IERS GEZEGDE

Ierse schapen langs Ring of Kerry

Lekkers uit Ierland

WAAROM NAAR IERLAND REIZEN?
Gezellige en levendige sfeer
Fantastische mensen met een gouden hart
Ontdek waar St. Patrick vandaan komt
Laat je omver blazen door de ruige natuur
Geniet van de lekkerste gerechten - de
Ierse keuken is ware comfort food
Laat je voeten de vrije loop tijdens een
Ierse avond

WAAROM MET DE GALTIC?
Half pension (ontbijt en diner)
Unieke activiteiten
Ontdek de hoogtepunten van het eiland
Nederlandstalige reisbegeleider
Rechtstreekse vluchten Brussel - Dublin met
AerLingus
Wandelingen langs de mooiste paden
Gegidst stadsbezoek aan Dublin

Paard in Connemara

Papegaaiduiker op Skellig Michael

Kylemore Abbey, Connemara

PRIJS
€ 1.795 per persoon in een dubbele kamer
€ 500 single supplement

INBEGREPEN:
Vluchten Brussel - Dublin - Brussel met Aer Lingus
20 kg bagage per persoon
Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen
Nederlandstalige ervaren reisleider
Busreis met autocar
6 nachten in centraal gelegen hotels
Verblijf op basis van half pension (ontbijt + diner)
Inkom voor vermelde uitstappen
Een aantal hoogtepunten van Ierland
BTW

NIET INBEGREPEN:
Annuleringsverzekering & bijstandsverzekering
Lunches
Persoonlijke uitgaves
Fooien

BENODIGDHEDEN:
Geldige identiteitskaart

Ross Castle, Killarney

