




INLEIDING

Beste reiziger,

Vorig jaar koos Ierland als thema The Wild Atlantic Way, kortweg WAW!
Die Wild Atlantic Way is een prachtige route die langs de grillige westkust van Ierland loopt, van
Donegal in het noorden tot west Cork in het zuiden.  
Als u houdt van ongerepte natuur, dan komt u zeker aan uw trekken in deze meer dan 2.500 km
lange route.  
In 2015 wordt het thema WAW verder uitgewerkt en in sommige gevallen aangevuld met de mooie
kusten van Antrim in Noord-Ierland.

In deze brochure vindt u een uitgewerkte 11-daagse Self Drive Tour WAW met huurwagen of eigen
wagen, enkele kortere programma's langsheen de westkust (Self Drive of in groep) en 9-daagse
groepsreis, Nederlandstalig begeleid!
Verder héél veel tarieven, programma's, suggesties en tips die u toelaten zélf uw ideale reis samen
te stellen!

Ierland is een eiland dat iedereen kan aanspreken.
Je kan er gaan voor de prachtige natuur, Keltische cultuur, het lekkere eten (denk maar aan de Ierse
zalm, Irish beef, het lekkere lamsvlees, Galway oesters, de Atlantische krabben, de befaamde Irish
Stew, …) en de onevenaarbare sfeer en live Ierse muziek in de Ierse pubs. De Ieren hebben daar
zelfs een woord voor: Craic!  Plezier en gezelligheid!

Het is een groen land dat uitnodigt tot activiteiten zoals wandelen, fietsen, varen, paardrijden, vis-
sen, golfen,..
Wist u dat Ierland zelfs beschikt over kleine idyllische strandjes met parelwit zand?

Alle mogelijke soorten logies (B&B, hotel, Inn, manor, kasteel, …) uit deze brochure zijn vrij com-
bineerbaar, al dan niet samen met een huurwagen en eventuele excursies of activiteiten.

Enkele dagen vrij?  Een citytrip naar Dublin, de hippe, culturele hoofdstad van Ierland zal u verbazen!
Of shoppen in het Noord-Ierse Belfast? Amper 2 uur rijden van Dublin.

Deze brochure is zéker geen allesomvattend werk over de toeristische mogelijkheden in Ierland.
Wat in dit boekje staat, is inderdaad slechts een greep uit ons groot aanbod.

Contacteer uw reisagent voor meer info en persoonlijk uitgewerkte programma's.

"Céad Mile Fáilte"!

Rik Coppens,
Gen. Manager.



A. BEGELEIDE GROEPSREIZEN IERLAND 

1. De Hoogtepunten van Ierland
Een 9-daagse rondreis in alle luxe
Dit is de enige Nederlandstalig begeleide groepsreis in
deze brochure.
We hebben met deze rondreis getracht steeds de beste
hotels op de beste plaatsen te reserveren. Hiervoor
selecteerden we voor jullie een aantal luxehotels, van het
heel goeie viersterren Camden Court tot het luxe vijf-
sterrenhotel Muckross Park Hotel! En om een mooi
pakket compleet te maken, wordt de groep beperkt tot
een maximum van 25 deelnemers, mét professionele
Nederlandstalige reisleiding, mooie uitstappen én een
correcte prijs!
Dag 1: 6 juli: Samenkomst Zaventem en vlucht
naar Dublin.
Alle deelnemers worden omstreeks 8.00 uur door de
Nederlandstalige begeleider/gids opgewacht in de
vertrekhall van Zaventem, waarna inchecken bij Aer
Lingus, de Nationale luchtvaartmaatschappij van Ierland.
De rechtstreekse vlucht EI631 vertrekt om 10.05 uur uit
Zaventem en na amper 1,40 uur vliegen komen we aan
in Dublin, de hoofdstad van Ierland waar we opgewacht
worden door onze autocarchauffeur.
We rijden naar Galway, aan de westkust van Ierland, met
halfweg een stop aan Kilbeggan Whiskey Distillery voor
bezoek en tasting.
Nadien verder door naar Galway.
Inchecken in The G Hotel *****
Avondmaal en overnachting.
Avondmaal in het hotel.
Dag 2: 7 juli: The Connemara.
Na het ontbijt rijden we doorheen de Connemara, het
land van meren, rivieren, moerassen en bergheuvels. Een
streek waar nog steeds het eeuwenoude Gaelic
(Keltisch) gesproken wordt.
In dit mooie landschap bezoeken we het Connemara
National Park en nadien Kylemore Abbey, ooit een
kostschool voor meisjes. Dit mooie gebouw en tuinen is
nog steeds in het bezit en bewoond door de kloost-
erorde van de Benedictijner nonnetjes, oorspronkelijk uit
Ieper.
In de namiddag rijden we opnieuw richting Galway en
maken een cruise op Loch Corrib
Avondmaal en overnachting in Galway.
Dag 3: 8 juli. The Cliffs of Moher.
Ontbijt en uitchecken.
Vandaag een rit doorheen een totaal ander landschap,
The Burren ofwel het verbrande land. 300 km² heuvels,
totsen, grote platte stukken kalksteen, waartussen
zeldzame orchideetjes en andere bloemen.
We rijden verder zuidwaarts en bezoeken de Cliffs of
Moher, een 200 m hoge rotsformatie die loodrecht opri-
jst uit de Atlantische Oceaan.
Nadien verder richting Limerick waar inchecken in het
Strand Hotel ****
Avondmaal en overnachting.
Dag 4: 9 juli: Graafschap Kerry.
In de ochtend rijden we verder zuidwaarts, richt Kerry.

We bezoeken Bunratty Castle, een van de meest com-
plete en authentieke middeleeuwse kastelen in Ierland.
Het werd oorspronkelijk gebouwd in 1425 en diverse
malen geplunderd. In 1954 werd het kasteel, in zijn oor-
spronkelijke staat hersteld. Op de gronden van Bunratty
Castle bevindt zich ook het Folk Park, een levende
reconstructie hoe het eraan toeging in een 19de eeuws
Iers dorpje.
Naast het kasteel bevindt zich ook de eeuwenoude pub
(bijna zo oud als het kasteel), Durty Nellie's. Een bezoek-
je zéker waard!
Na dit bezoek (en misschien de pint bij Durty Nellie?)
wordt verder gereden richting Graafschap Kerry.
Bij aankomst in Killarney wordt u vergast op een origi-
nele rit met paard en kar doorheen het prachtige
Killarney National Park.
Nadien inchecken in het luxe Muckross Park Hotel *****
Avondmaal en overnachting.
Dag 5: 10 juli: Het Schiereiland Dingle.
Na het ontbijt wordt het een volledige dag touring in het
Dingle Schiereiland. U vindt hier tal van mooie zichten,
o.m. gekend uit de succesvolle films zoals Ryan's
Daughter en ook Fard and Away. Het schiereiland is ook
gekend voor de grootste concentraties aan oude sites en
Keltische kruisen. Op dit schiereiland wordt ook nog veel
Gaelic (Keltisch) gesproken door de lokale bevolking.Uit
het stadje Dingle rijden we langs de kust tot Slea Head,
vanwaar de Blasket Islands te zien zijn. Nadien vrij voor
shopping of individuele ontdekking van deze mooie
omgeving. Avondmaal en overnachting in Killarney.
Dag 6: 11 juli: Hoogtepunten van de Ring of
Kerry en Blarney.
Na het Iers ontbijt in het hotel, uitchecken en aan boord
van de autocar voor een ontdekkingsrit langs de
befaamde Ring of Kerry. De Ring of Kerry is ongeveer
166 km lang en is de meest panoramische route van
Ierland, met tal van meren, rivieren, turfvenen,
moerassen en prachtige zichten op de Atlantische
Oceaan. De kustbaan die we volgens is dikwijls uitge-
houwen uit rotsformaties.
Onze rit leidt ons langs Molls Gap en Ladies View naar
Kenmare, waar de nodige vrije tijd.
Nadien verder naar Blarney Castle, een kasteel uit 1446,
gekend voor de Blarney Stone. Een bezoek aan de mooie
tuinen en kruidentuinen mag zeker niet ontbreken. Na
Blarney Castle, is het nog een korte rit naar het hotel.
Inchecken in Blarney Golf Resort ****
Avondmaal en overnachting
Dag 7: 12 juli: Van Cork naar Wicklow.
Uitchecken en op weg naar het Graafschap Wicklow.
Maar eerst maken we nog een stop aan de befaamde Old
Middleton Distillery, nu de Jameson Experience
genoemd. Na een rondleiding volgt uiteraard een kleine
tasting! Nadien noordwaarts doorheen de Wicklow
Mountains, ook wel eens de Tuinen van Ierland genoemd,
richting Glendalough. Dat is afkomst uit het Keltisch
"Gleann Dá Locha", wat in het Engels zoveel betekent als
"The valley of the two lakes".  Glendalough



is een prachtig natuurpark waar het heerlijk wandelen is!
Nadien rijden we verder naar Dublin, waar inchecken in
Camden Court Hotel ****
Avondmaal en overnachting.
Dag 8: 13 juli: Dublin, de hoofdstad van Ierland.
Na een heerlijk uitgebreid Iers ontbijt starten we de dag
met een mooie panoramische tour van Dublin (per auto-
car). Deze tour brengt ons langs de mooiste plekjes in
Dublin, zoals de elegante Georgische lanen met de gek-
leurde deuren, met als hoogtepunt een bezoek aan
Trinity College, gekend van het uit de 9de eeuw daterende
Book of Kells en de oude bibliotheek uit de 18de eeuw.
Nadien bezoeken we St. Patrick's Cathedral en in de
namiddag The Guinness Storehouse. U leert er o.m. de
perfecte pint Guinness tappen (in twee keer, natuurlijk!)
en vanuit de Gravity Bar op de hoogte verdieping, ziet u
alle omliggende landschappen buiten Dublin centrum.
Hierna rijden we terug naar het hotel om wat op te fris-
sen en ons klaar te maken voor een fijne muzikale avond
met heel wat plezier en lekker eten tijdens de Irish
Evening in Merry Ploughboys Pub.  Deze avond duurt tot
ongeveer 22 uur. Nadien autocarrit terug naar het hotel
voor overnachting.
Dag 9: 14 juli: Afscheid!
Nog een laatste keer dat lekkere Iers ontbijt, waarna
uitchecken.
Vooraleer we naar de luchthaven rijden, bezoeken we
nog Malahide en Malahide Castle. In Malahide is er ook
de prachtige Fry Model Railway, een werkend model op
enorme schaal!
Nog wat vrije tijd in Malahide, waarna we naar de
luchthaven van Dublin rijden voor onze retourvlucht naar
Brussel.
Vlucht EI638 van Aer Lingus vertrekt om 18.00 uur en
komt om 20.35 uur aan in Zaventem.

2. Een Proevertje Ierland.
5-daagse rondreis (Engelstalig begeleid)
Dag 1: Aankomst op Dublin Airport. 
Eigen transfer naar uw hotel in Dublin. Vandaag vrij om
Dublin individueel te ontdekken.
Avondmaal in het hotel.
Dag 2: Midlands, Blarney Castle & Kerry.
Ontbijt in het hotel, waarna vertrek met de autocar en
Engelstalige gids, richting Co. Kerry. Onderweg stop in
Blarney voor bezoek aan Blarney Castle een kasteel uit
1446 en gekend van de Blarney Stone. Nadien
mogelijkheid te shoppen in Blarney Woollen Mills.
Verder naar Kerry.
Overnachting en avondmaal in hotel in Kerry regio.
Dag 3: De Ring of Kerry.
Vandaag een volledige dag voor The Ring of Kerry, 166
km lang, de meest panoramische route van Ierland. Een
rit langs meren, rivieren, turfvenen en moerassen,
prachtige zichten op de Atlantische Oceaan en woeste
rotsformaties.
Op het einde van de toer verlaten we Killarney en rijden
vooorbij Killorglin voot fantastische panoramische zicht-
en van het schiereiland Dingle en Dingle Bay.
Nadien wordt u in Killarney met een traditionele koets
en paard gereden langs met mooie Killarney National
Park. Deze avond een lekker maal in een van de vele pub
of gezellige restaurants van Killarney (niet inbegrepen in

de prijs).
Overnachting in hotel in Kerry regio.
Dag 4: The Burren en Cliffs of Moher.
Na ontbijt in het hotel, rijden we noordwaarts langs de
kust, richting Co. Clare, naar de Cliffs of Moher, een 8
km lange rotsformatie die loodrecht uit zee oprijst (tot
230 m boven de zeespiegel). Nadien leidt de toer ons
verder door The Burren, een heel speciaal landschap met
rotsen, grote platte stenen en zeldzame bloemen.
Vandaar naar Co. Limerick voor overnachting. 
Optioneel: Middeleeuws banket in het 15de eeuwse
Bunratty Castle (supplement van 60 euro per persoon)
Dag 5: Naar Dublin.
Ontbijt in het hotel en rit naar Dublin. Onderweg stop in
de middeleeuwse stad Kilkenny. Verder wordt ook Cahir
Castle bezocht onderweg en Ballyowen House.
Daarna naar Dublin centrum (aankomst omstreeks 16u),
vanwaar transfer naar de luchthaven of eventueel indi-
viduele verlenging van uw verblijf in Dublin.

3. Onvergetelijk Ierland.
8-daagse rondreis (Engelstalig begeleid)
Dag 1: Aankomst op Dublin Airport.
Eigen transfer naar uw hotel in Dublin.  Vandaag vrij om
Dublin individueel te ontdekken.
Avondmaal in het hotel.
Dag 2: Midlands, Blarney Castle & Kerry.
Ontbijt in het hotel, waarna vertrek met de autocar en
Engelstalige gids, richting Co. Kerry. Onderweg stop in
Blarney voor bezoek aan Blarney Castle een kasteel uit
1446 en gekend van de Blarney Stone. Nadien
mogelijkheid te shoppen in Blarney Woollen Mills.
Verder naar Kerry.
Overnachting en avondmaal in hotel in Kerry regio.
Dag 3: De Ring of Kerry.
Vandaag een volledige dag voor The Ring of Kerry, 166
km lang, de meest panoramische route van Ierland. Een
rit langs meren, rivieren, turfvenen en moerassen,
prachtige zichten op de Atlantische Oceaan en woeste
rotsformaties.
Op het einde van de toer verlaten we Killarney en rijden
vooorbij Killorglin voot fantastische panoramische zicht-
en van het schiereiland Dingle en Dingle Bay.
Nadien wordt u in Killarney met een traditionele koets
en paard gereden langs met mooie Killarney National
Park. Deze avond een lekker maal in een van de vele pub
of gezellige restaurants van Killarney (niet inbegrepen in
de prijs).
Overnachting in hotel in Kerry regio.
Dag 4: The Burren en Cliffs of Moher.
Na ontbijt in het hotel, rijden we noordwaarts langs de
kust, richting Co. Clare, naar de Cliffs of Moher, een 8-
Km lange rotsformatie die loodrecht uit zee oprijst (tot
230 m boven de zeespiegel). Nadien leidt de toer ons
verder door The Burren, een heel speciaal landschap met
rotsen, grote platte stenen en zeldzame bloemen.
Vandaar naar Co. Limerick voor overnachting. 
Optioneel: Middeleeuws banket in het 15de eeuwse
Bunratty Castle (supplement van 60 euro per persoon)
Dag 5: Galway City en Lough Corrib Cruise.
Ontbijt in het hotel. Nadien rit naar Galway, waar bij
aankomst citytour met o.a. bezoek aan Galway



Cathedral. Rit naar Lough Corrib en cruise op het meer.
Namiddag vrij voor individuele ontdekking van Galway.
Avondmaal en overnachting in hotel Galway regio.
Dag 6: Connemara. 
Ontbijt in het hotel.  Vandaag de Connemara Tour, de
streek van de meren. In vele kleine dorpjes, waar nog
Keltisch gesproken wordt, lijkt het alsof de tijd bleef stil-
staan. Tijdens deze tour, bezoek aan Kylemore Abbey en
vrije tijd in Connemara National Park.
Overnachting in hotel Galway regio.
Dag 7: Galway - Dublin.
Na het ontbijt verlaten we Galway voor de terugrit naar
Dublin. Onderweg bezoek aan Clonmacnoise. In Dublin
bij aankomst een kleine citytour met o.a. een bezoek aan
Trinity College (Book of Kells en bibliotheek). De rest van
de dag vrij voor ontdekking en shopping.
Optioneel: 's avonds bestaat de mogelijkheid deel te
nemen aan een Traditionele Ierse avond in Taylors Three
Rock in Rathfarnham of gelijkwaardig. Supplement van 57
euro per persoon.
Dag 8: Afscheid van Dublin en Ierland.
Ontbijt in het hotel. Transfer naar de luchthaven of indi-
viduele verlenging in Dublin.

4. De Ontdekking van Ierland.
12-daagse rondreis (Engelstalig begeleid)
Dag 1: Aankomst op Dublin Airport.
Eigen transfer naar uw hotel in Dublin.  Vandaag vrij om
Dublin individueel te ontdekken. Avondmaal in het hotel.
Dag 2: Midlands, Blarney Castle & Kerry.
Ontbijt in het hotel, waarna vertrek met de autocar en
Engelstalige gids, richting Co. Kerry. Onderweg stop in
Blarney voor bezoek aan Blarney Castle een kasteel uit 1446
en gekend van de Blarney Stone. Nadien mogelijkheid te
shoppen in Blarney Woollen Mills. Verder naar Kerry.
Overnachting en avondmaal in hotel in Kerry regio.
Dag 3: De Ring of Kerry.
Vandaag een volledige dag voor The Ring of Kerry,
166Km lang, de meest panoramische route van Ierland.
Een rit langs meren, rivieren, turfvenen en moerassen,
prachtige zichten op de Atlantische Oceaan en woeste
rotsformaties.
Op het einde van de toer verlaten we Killarney en rijden
vooorbij Killorglin voot fantastische panoramische zicht-
en van het schiereiland Dingle en Dingle Bay.
Nadien wordt u in Killarney met een traditionele koets en
paard gereden langs met mooie Killarney National Park. 
Deze avond een lekker maal in een van de vele pub of ge-
zellige restaurants van Killarney (niet inbegrepen in de prijs).
Overnachting in hotel in Kerry regio.
Dag 4: The Burren en Cliffs of Moher.
Na ontbijt in het hotel, rijden we noordwaarts langs de
kust, richting Co. Clare, naar de Cliffs of Moher, een 8
km lange rotsformatie die loodrecht uit zee oprijst (tot
230 m boven de zeespiegel). Nadien leidt de toer ons
verder door The Burren, een heel speciaal landschap met
rotsen, grote platte stenen en zeldzame bloemen.
Vandaar naar Co. Limerick voor overnachting. 
Optioneel: Middeleeuws banket in het 15de eeuwse
Bunratty Castle (supplement van 60 euro per persoon)
Dag 5: Galway City en Lough Corrib Cruise.
Ontbijt in het hotel. Nadien rit naar Galway, waar bij
aankomst citytour met o.a. bezoek aan Galway
Cathedral. Rit naar Lough Corrib en cruise op het meer.

Namiddag vrij voor individuele ontdekking van Galway.
Avondmaal en overnachting in hotel Galway regio.
Dag 6: Connemara. 
Ontbijt in het hotel.  Vandaag de Connemara Tour, de
streek van de meren. In vele kleine dorpjes, waar nog
Keltisch gesproken wordt, lijkt het alsof de tijd bleef stil-
staan. Tijdens deze tour, bezoek aan Kylemore Abbey en
vrije tijd in Connemara National Park.
Overnachting in hotel Galway regio.
Dag 7: Sligo - Donegal.
Ontbijt in het hotel. Nadien rijden we naar Donegal, via
het Graafschap Sligo. Het mooie landschap inspireerde
een van Ierland's bekendste schrijvers, W.B. Yeats, die
begraven ligt in Drumcliffe Churchyard.
Bezoek aan Carrowmore Cemetery, waar meer dan 60
steencirkels liggen. Diverse graven zijn meer dan 5.000
jaar oud! Verder naar Sligo via Belleek. Hier brengen we
een bezoekje aan Belleek Pottery Factory en ervaren hoe
het bekende Belleek porselein vervaardigd wordt.
Avondmaal en overnachting in regio Donegal/Letter-
kenny.
Dag 8: Van Donegal naar Belfast via Derry.
Ontbijt in het hotel. Bij aankomst in Derry, de omwalde
stad, maken we kennis met de Engelstalige gids voor een
begeleide stadswandeling.
In de namiddag rijden we langs de Antrim kust naar Belfast.
Onderweg bezoek aan de befaamde Giants Causeway.
Deze werd meer dan 60 miljoen jaar geleden gevormd
door uit zee opgestuwde lava en werd gekristalliseerd in
meer dan 40.000 polygonale basaltkolommen.
Avondmaal en overnachting in Belfast.
Dag 9: Belfast en het nieuwe Titanic Museum.
Na het ontbijt in het holtel volgt een gegidste tour van
Belfast. De beste manier om Belfast city te ontdekken.
We brengen ook een bezoek aan het Titanic Museum,
dat opende in 2012.
Na de middag vrij in Belfast voor individuele ontdekking
van de stad of shoppen in een van de vele autovrije
winkelstraten (Belfast is een écht shoppingparadijs !).
Overnachting in Belfast.
Dag 10: Strangford Lough & Mount Stewart.
Ontbijt in het hotel. Deze ochtend een tour op het Ards
schiereiland met o.a. bezoek aan het Mount Stewart
House & Gardens. Dit 18de eeuwse huis heeft prachtige
tuinen in alle thema's. Nadien ferry van Portaferry naar
Strangford en een rit naar Dublin.
Overnachting in Dublin.
Dag 11: Dublin, de hoofdstad van Ierland.
Na het ontbijt in het hotel, ontmoeting met de
Engelstalige gids voor een kennismakingstour van Dublin.
Tijdens deze tour bezoeken we Trinity College en ook
Christchurch Cathedral.  Rest van de namiddag vrij.
Optie: doe mee aan de Gaelic Games, de Keltische
Spelen, o.a. Gealic Football, Hurling, ...). Minimum 10
deelnemers nodig. Prijs 42 euro/pers.
Optie: Traditionele Ierse avond met zang, dans en een 4-
gangen dinner in Taylor's Three Rock of gelijkwaardig.
Prijs 57 euro/pers.
Overnachting in Dublin.
Dag 12: Afscheid van Ierland.
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven voor
retourvlucht.
Afreisdagen, tarieven en voorwaarden: zie prijzen,
achteraan brochure.



1. PAKKET "KINGS & KINGMEN".
Een 8-daagse rondreis met huurwagen of eigen
wagen, waarbij diverse soorten verblijven gecombi-
neerd worden: 3 nachten in Bed & Breakfast (en/of
Irish Farmhouse), 2 nachten in een driesterrenhotel
en 2 nachten in een Manor House (landhuis) of kas-
teel.
Dag 1: Dublin Stad (12 km)
Aankomst Dublin Airport. Na oppikken huurwagen, rit
naar Dublin stad.
Bezoeken in Dublin aan o.m. Trinity College (bibliotheek
en The Book of Kells), Dublin Castle of misschien the
National Museum of Ireland (gratis ingang).
Overnachting in Sandymount Hotel (3*) of gelijkwaardig.
Dag 2 : Galway (245 km)
's Ochtends, sightseeing tour Dublin en nadien eventueel
nog bezoeken aan St. Patrick's Cathedral (Ierlands groot-
ste kerk), Christchurch Cathedral, een stop aan The Old
St. James Distillery, gevolgd door een Whiskey tasting in
The Ball o' Malt Bar.
Namiddag rit naar Galway, via Clonmacnoise.
Overnachting in Abbeyglen Castle Hotel (4* Manor
House) in Galway of gelijkwaardig.
Dag 3: Connemara regio (80 km tot Clifden)
Het land van "The Quiet Man" is een streek vol con-
trasten, granieten bergen enkel bevolkt door kudden
schapen en honderden kleine meren, die een paradijs
voor vissers vormen.
Een rit tot Clifden, langs Kylemore Abbey, is een aanrad-
er.Overnachting in Abbeyglen Castle Hotel (4* Manor
House) in Galway of gelijkwaardig.
Dag 4: Galway tot Kerry (310 km, via Kilrush en
Shannon/Tarbert Ferry)
Vertrek naar Kerry, doorheen het graafschap Clare,
streek van The Burren. Dit is een geologisch paradijs met
meer dan 2000 zeldzame plantjes en bloemen (o.a. wilde
orchideeën).
Maak een stop aan The Cliffs of Moher, een 200 m hoge
rotsformatie die oprijst uit de Atlantische Oceaan.
Verder door naar Kilrush. Steek de rivier Shannon over
per ferry.
Overnachting in Bed & Breakfast (of Irish Farmhouse) in
Killarney.
Dag 5: Ring of Kerry (160 km)
Een fantastisch mooie tour op het Iveragh schiereiland
(170 km). Prachtige zichten langs bergen, veenmo-
erassen, meren en de Atlantische Oceaan.
Verlaat Killarney en rij via Killorglin, langs Glenbeigh
(panoramische zichten op het schiereiland Dingle en
Dingle Bay).
Verder door naar Cahirsiveen. U rijdt langs de veenmo-
erassen en komt aan in Waterville, een aangenaam dorp-
je aan zee.  Vandaar naar Sneem Village, gekend voor al
zijn kleurrijke huisjes.  De rit leidt u verder langs pit-
toreske plaatsjes en mooie zichten (o.a. Ladies View) van
de befaamde Killarney meren en Killarney National Park. 
Overnachting in Bed & Breakfast (of Irish Farmhouse) in
Killarney.
Dag 6: Het schiereiland Dingle en Limerick
(245 km)

Verlaat Killarney voor een rit op het schiereiland Dingle,
het Ierland gekend uit de succesvolle films zoals Ryan's
Daughter en ook Far and Away.
Het gebied ten westen van Dingle heeft de grootste con-
centratie aan oude sites in Kerry. In deze streek wordt
ook nog het oorspronkelijke Iers (Gaelic) gesproken.
Overnachting in Bed & Breakfast (of Irish Farmhouse) in
Limerick of omgeving.
Dag 7: Van Limerick naar Dublin (225 km)
Terugrit naar Dublin, met misschien een stop onderweg
aan Birr Castle, waar u de mooie tuinen kan bezoeken en
een kijkje nemen door een van 's werelds grootste tele-
scopen. Verder door naar Dublin, voor inchecken hotel
op de groene rand van Dublin.  De rest van de dag gezel-
lig rondkuieren in het centrum van Dublin?
Overnachting in Sandymount Hotel (3*) te Dublin of
gelijkwaardig.
Dag 8: Rit naar Dublin Airport (12 km)
Vrije dag in Dublin tot afreis uit Dublin Airport.

Prijzen en voorwaarden: zie achteraan brochure.

2. “IRELAND, THE CLASSIC TOUR”
Een 8-daagse rondreis in huurwagen of eigen wagen
met verblijf ofwel in B&B's ofwel in hotels 3 en 4 ster-
ren ofwel in Manor House Hotels.
Dit programma start en eindigt in Dublin.

Dag 1: Dublin.
Beschrijving, zie programma Kings & Kingsmen
Overnachting: Dublin (B&B of hotel of Manor House)
Dag 2: Van Dublin naar Galway. 
Beschrijving, zie programma Kings & Kingsmen
Overnachting: Galway (B&B of hotel of Manor House)
Dag 3: Connemara.
Beschrijving, zie programma Kings & Kingsmen 
Overnachting: Galway (B&B of hotel of Manor House)
Dag 4: Van Galway naar Kerry.
Beschrijving, zie programma Kings & Kingsmen
Overnachting: Killarney (B&B of hotel of Manor House)
Dag 5: De Ring of Kerry.
Beschrijving, zie programma Kings & Kingsmen.
Overnachting: Killarney (B&B of hotel of Manor House)
Dag 6: Schiereiland Dingle en Limerick.
Beschrijving, zie programma Kings & Kingsmen 
Overnachting: Killarney (B&B of hotel of Manor House)
Dag 7: Van Limerick naar Dublin. 
Beschrijving, zie programma Kings & Kingsmen
Overnachting: Dublin (B&B of hotel of Manor House)
Dag 8: Rit naar Dublin Airport.
Afscheid.
Geselecteerde hotels 3* en 4* (of gelijkwaardig): Clarion
Liffey Valley Hotel 4* (Dublin), Clayton Hotel 4* (Galway),
Killarney Court Hotel 3* (Killarney), Maldron Hotel 3*
(Limerick).
Geselecteerde Manor House Hotels 4* (of gelijkwaardig) :
Fitzpatrick Castle Hotel (Dublin), Abbeyglen Castle Hotel
(Galway), Cahernane House Hotel (Killarney), Dunraven
Arms (Limerick).

Prijzen en voorwaarden:zie achteraan brochure.

B. SELF DRIVE TOURS (met eigen wagen of huurwagen)



3. PAKKET "THE WILD ATLANTIC WAY".
Deze prachtige uitgestippelde autoroute die voor het
eerst voorgesteld werd in 2014, was een groot succes
en bieden we in 2015 heel graag verder aan! The Wild
Atlantic Way, een 11-daagse langs de mooiste plekjes
en pareltjes aan de Atlantische kustlijn van Ierland.

Dag 1: Fáilte go héireann (welkom in Ierland)
Aankomst in Dublin, de hoofdstad van Ierland. De
geschiedenis van de stad gaat terug naar de periode van
de Vikings in de 9de eeuw.
Overnachting in Dublin: Sandymount Hotel 3*, of gelijk-
waardig.

Dag 2: Sligo/Donegal regio. 
Verlaat Dublin en reis westwaarts, waar u start met de
Wild Atlantic Way route in het noordwesten.  Sligo is
gekend als Yeats Country. Die streek heeft vele werken
van de schrijven en Nobelprijswinnaar W.B. Yeats geïn-
spireerd! 
Sligo is ook gekend voor zijn mooie stranden en tradi-
tionele zeewierbaden en behandelingen.
Overnachting in Clarion Hotel Sligo 4* of gelijkwaardig.

Dag 3: Sligo/Donegal regio.
Ontdek vandaag de prachtige kliffen bij Slieve League
(Sliabh Liag, in het Keltisch). Deze horen tot de hoogste
kliffen in Europa. Van het bezoekerscentrum kan u te
voet of met een minibusje tot bijna op de kliffen!  Wenst
u de kliffen op een heel originele manier te bekijken, dan
neemt u de smalle open Nuala Star boot in het haventje
van Teelin.
Overnachting in Clarion Hotel Sligo 4* of gelijkwaardig.

Dag 4: Mayo.
Verder west met stop aan Céide Fields at Ballycastle. Dit
is het grootste monument ter wereld daterend uit het
stenen tijdperk. Nadien verder via het pittoreske dorpje
Newport, gekend voor riviervissen en ook vissen op zee.
Het dorp ligt te midden van de 42 km Great Western
Greenway (open sinds 2011), het langste off-road wandel
-en fietstraject in Ierland.
Overnachting in B&B 3*, Co. Mayo.

Dag 5: Mayo.
Maak vandaag zeker de nodige tijd voor een bezoek aan
Achill Island, makkelijk te bereiken via de brug. Het
eiland biedt een massa aan buitenactiviteiten, zoals
bergklimmen, vissen, golf, schilderen, paardrijden, sur-
fen, windsurfen, duiken, …
Een tour op het eiland (kan ook met de fiets !) brengt u
langs adembenemende zichten!
Terug op het vasteland moet u zeker ook eens het char-
mante stadje Westport bezoeken. Tal van restaurantjes,
typische pubs. Stap eens binnen in Matt Molloys Pub,
gekend voor de prachtige muziek en eigendom van de
fluitspelers van de wereldbekende Ierse band, the
Chieftans. Overnachting in B&B 3*, Co. Mayo

Dag 6: Galway.
Vandaag verder zuidwaarts, langs de Atlantische grillige
kusten.
Ontdek de ongerepte natuur van de Connemara, streek
van de vele meren, riviertjes, venen. Streek van de vele
contrasten, kleuren en ruwe wildernis.
Maak zeker een stop aan Kylemore Abbey wanneer u
naar Clifden rijdt, de grootste stad in de Connemara.
Kylemore Abbey, ooit een kostschool voor meisjes, is
nog steeds in het bezit en bewoond door de kloost-
erorde van Benedictijner nonnetjes, oorspronkelijk uit
Ieper. Vergeet niet naast het mooie gebouw ook de
omwalde tuin even in te lopen.
Vanuit het nabijgelegen dorpje Creggan kan u een
bezoekje brengen aan het kleine eilandje Omey. Bij laag-
water kan dat zelfs te voet!
Op het vasteland brengt de rit u verder naar het vissers-
dorpje Roundstone, waar u o.m. kan proven van vers
gevangen kreeft of krab. 
Indien u 's avonds in Galway entertainment zoekt, dan
kan u zeker terecht in de Trad on the Prom Show die er
3 keer per week in de zomerperiode loopt.
Overnachting in Salthill Hotel 3* in Galway.



Dag 7: Clare. 
's Ochtends nog even een stadswandeling in Galway, een
van de meest levendige plekken in Ierland. Nadien zuid-
waarts, richting Co. Clare, langs de mooie kustroute
"Black Head". Deze brengt u recht in The Burren, een
heel speciaal landschap van ongeveer 300 km² dat
bestaat uit heuvels, rotsen, grote platte stukken kalk-
steen, waartussen zeldzame bloemetjes.
Liefhebbers van dolfijnen kunnen een boottocht maken
met de Dolphin Discovery Kilrush. U heeft dan 98% kans
dolfijnen te ontmoeten in volle zee!
Overnachting in Temple Gate Hotel 3* (Ennis. Co. Clare)
of gelijkwaardig.

Dag 8: Kerry.
Maak vanuit Killimer naar Tarbert een 20 min durende
overtocht met de carferry. Dit is een van de langste en
diepste riviermondingen in Europa.
Twintig kilometers ten oosten van Tarbert, langs rivier
Shannon, vindt u een unieke attractie: Foynes Flying Boat
Museum.
Van 1939 tot 1945 was Foynes het centrum voor lucht-
vaart tussen Amerika en Europa. Het museum stelt heel
wat dingen en toestellen uit die periode tentoon. Hier
werd ook de befaamde Irish Coffee uitgevonden ! Piloot
Joe Sheridan wou enkele verkleumde passagiers opwar-
men en goot wat verwarmde Whiskey in een sterke koffie.
Verder naar Tralee waar een bezoek aan het nieuwe
Tralee Bay Wetlands Centre een must is als u houdt van
natuur en natuurbescherming.
Nadien kan u het schiereiland Dingle verkennen, met tal
van mooie zichten gekend uit de succesvolle films zoals
Ryan's Daughter en ook Far and Away.
Het Dorpje Dingle zelf heeft heel wat lekkere visrestau-
rants en gezellige pubs.
Het gebied ten westen van Dingle heeft de grootste con-
centratie aan oude sites in het graafschap Kerry. In deze
streek wordt nog het oorspronkelijk Iers (Gaelic) gespro-
ken. Van hieruit heeft u ook een zicht op de Blasket
Islands, verlaten sinds 1953.
Overnachting in B&B 3*, Co. Kerry.

Dag 9: Kerry.
Vandaag een rit langs Ierland's meest bekende route, de
Ring of Kerry, een 170 km rit op het Ivreagh schiereiland.
Stop aan Valentia eiland en bezoek de Skellig Experience,
een tentoonstelling gewijd aan de Skellig eilanden. Deze
liggen 12 km uit de kust en zijn nu UNESCO werelderf-
goed. Het grootste eiland, Skellig Michael, kan ook per
boot bezocht worden.

De kronkelige baan brengt u langs veenmoerassen en
grillige rotspartijen naar Waterville, een aangenaam dorp-
je aan zee (standbeeld van Charly Chaplin). Vandaar naar
Sneem Village, gekend voor al zijn kleurrijke huisjes.  De
rit leidt u verder langs pittoreske plaatsjes en mooie
zichten (o.a. Ladies View) van de befaamde 3 Killarney
meren en het Killarney National Park.
Overnachting in B&B 3* , Co. Kerry.

Dag 9: Cork (Alternatief voor 2de dag Kerry. Uw
keuze!)
Vertrek richting Cork en rij doorheen de rotstunnels naar
Glengarriff, langs het Caha gebergte op het Beara
schiereiland. De tuinen van Ilnacullin (Garinish Island) zijn
de moeite waard. Het is een uniek eiland dat een heel
grote variëteit aan planten heeft. Met zijn ongewoon
micro klimaat zijn er ook heel wat subtropische platen
aanwezig. De Harbour Queen Ferries hebben een
geregelde service tussen Glengarriff Pier en de tuinen op
het Garinish eiland.
Verder naar Cork, via Skibbereen en Clonakilty.
Vergeet ook niet Bantry House and Gardens!
Overnachting in B&B 3*, regio Cork

Dag 10: Dublin
Vooraleer af te reizen naar Dublin, toch nog een bezoek
aan een merkwaardige attractie in het centrum van Cork:
The Victorian English Market. Dit is een overdekte markt
voor vis, vlees, fruit, kaas en nog veel meer. De markt
gaat terug naar 1610, maar de huidige gebouwen dateren
uit 1786. Stop in Cashel voor een bezoek aan de
befaamde Rock of Cashel, een van de meest gefo-
tografeerde sites in Ierland.
Verder naar Dublin, voor een laatste avond in Ierland.
Vanavond een traditionele Ierse avond (live music, zang,
dans en een 3-gangen menu) in Merry Ploughboys Pub
(geen transfers inbegrepen).
Overnachting in Fitzpatrick Castle Hotel 4* te Dublin.

Dag 11: Afscheid van Dublin
Slán Abhaile.
Rit naar Dublin airport voor uw retourvlucht.

Prijzen en voorwaarden,
zie achteraan brochure.

4. STEL ZELF UW EIGEN PROGRAMMA SAMEN

Bovenstaande programma's geven de meest gevraagde en
populairste routes weer, maar uiteraard kan u zélf uw eigen route
uitstippelen. U bepaalt zelf in welke streek of stad u wenst te over-
nachten. U kiest zelf waar u logeert in een B&B, waar in een hotel
of misschien logeert u wel ergens een nachtje in een Manor.
Kortom, u creëert zelf uw ideale rondreis!
Uw reisagent zal ons uw programma overmaken. Wij kijken na wat
mogelijk is, geven tarieven en eventueel goede alternatieven en
tips.



1. Bed & Breakfast Accommodatie
Ierland beschikt over een goed vertakt netwerk van
B&B's. Logeren bij de inwoners en proeven van de
lekkere locale gerechten.
De officieel erkende Ierse B&B's kregen sterren, nl. 3, 4
en 5. Hierdoor tracht men tegemoet te komen aan de
meest veeleisende klant, waarbij de B&B met 5 sterren
veelal een uitzonderlijke ligging heeft en van topkwaliteit
is.
Ook werd dikwijls een thema gegeven aan een B&B. Een
soort specialiteit.
Zo zijn er diverse B&B's voor wandelaars, vissers, golf-
spelers, genieters van lekker eten, enz.

Prijzen 3*, 4* , 5* en voorwaarden,
zie achteraan de brochure.

2. Irish Country Hotels
Dit is een selectie van landelijk gelegen hotels (meestal
3 sterren plus), verdeeld in 3 categorieën. Dit laat u toe
uw reis zelf samen te stellen, aan betaalbare prijs.
In alle hotels is steeds Iers ontbijt inbegrepen.
Combinatie van verschillende categorieën is toegestaan.
Een lijst met hotels en locaties, vindt u achteraan de
brochure.

Hotels, prijzen en voorwaarden,
zie achteraan brochure.

3. Manor House Hotels
Verblijf in luxueuze landhuis-hotels (met Iers ontbijt),
meestal 4 sterren.
Achteraan de brochure vindt u een lijst van de Manors en
locaties, ingedeeld in 3 categorieën. Aan de hand van
deze lijst, kan u uw rondreis in alle vrijheid samenstellen.
Combinatie van verschillende categorieën van Manors is
toegestaan. Ook combinatie van Manor, Irish Country
Hotel en hotel is mogelijk.

Prijzen en voorwaarden,
zie achteraan brochure.

4. Kastelen
Waarom eens niet 1 of meerdere nachten verblijven in
een echt kasteel?
Leven als een kasteelheer! Ontbijt in de ridderzaal tussen
de harnassen!
We beschikken in Ierland over een tiental kastelen met
hotelservice. We maakten, per streek, een selectie van
enkele prachtig gelegen kastelen.
Deze selectie vindt u achteraan de brochure.
Alle kasteelverblijven zijn reserveerbaar vanaf 1 nacht.
Combinaties met Irish Country Hotels, Manor Houses en
hotels en B&B's zijn toegestaan.
Kastelen, prijzen en voorwaarden, zie achteraan brochure.

5. Golf Hotels
Ierland is het land bij uitstek voor Golfsport. Of u begin-
neling bent of gedreven golfer, Ierland is het land waar u
golf kan spelen op prachtige golfterreinen in mooie
groene omgeving, aan betaalbare prijs!
Wij selecteerden per streek een aantal mooie hotels die
over eigen golfterreinen beschikken. Klanten die in het
hotel logeren, krijgen een lager tarief voor een dagje golf
en ook voor huur van golfmateriaal.

Hotels, prijzen en voorwaarden,
zie achteraan brochure

6. Hotels à la carte, per regio
We beschikken in Ierland en Noord-Ierland over een
aanbod van meer dan 400 hotels, waaruit we een kleine
selectie per streek maakten.
De tarieven van deze hotels (van goed hotel 3* tot hotel
5* luxe) vindt u achteraan de brochure.
Uiteraard kunnen tarieven van niet gepubliceerde hotels
steeds gegeven worden op eenvoudige vraag.
Verblijf in deze hotels kan steeds gecombineerd worden
met andere verblijven uit het A la Carte aanbod.

Prijzen 3*, 4* , 5* en voorwaarden,
zie achteraan de brochure.

C. IERLAND A LA CARTE



7. Hotels in Dublin
Elegant, mondain, historisch en hip ! Dublin is een van
Europa's mooiste hoofdsteden met een jeugdige uit-
straling en een aanstekelijke vitaliteit.
We beschikken in Dublin over een aanbod van meer
dan 80 hotels, in alle prijscategorieën, van een een-
voudig tweesterren hotel tot hotels 5 sterren luxe.
Bijna alle hotels bieden 's ochtends een uitgebreid warm
Iers ontbijt aan.
We bevelen u graag volgende hotels aan :
Bewley's Hotel Dublin Airport*** - Luchthavenhotel
Maldron Hotel Dublin Airport**** - Luchthavenhotel
Cassidy's Hotel*** - Gelegen Upper O'Connell Street
Lansdowne Hotel***- Op rand centrum in het groene Ballsbridge
Mont Clare Hotel*** - Op Merrion Square
Jurys Inn Christchurch*** - Op 200 m van Temple Bar District
Jurys Inn Parnell*** - Op 200 m van Upper O'Connell Street
Paramount Hotel*** - Hotel in hartje Temple Bar
Maldron Parnell Square*** - 200 m van Upper O'Connell Street
Mespil Hotel*** - Langs de kanaaltjes, op 10min stappen van het
centrum
Doubletree by Hilton**** - Voormalige Burlington, op rand centrum.
Ballsbridge Hotel****- Op rand centrum in het groene Ballsbridge
The Gresham Hotel**** - O'Connell Street, op amper 200m van de
Liffey
The Gibson Hotel**** - Niet ver van de O2 arena
Morgan Hotel**** - Fleet Street, het hart van Temple Bar
Harrington Hall, Luxe Guesthouse 4* in hartje Dublin (St. Stevens
Green)
Camden Court Hotel**** - Prachtig hotel op 10 min wandelen van St.
Steven Green
The Alexander Hotel**** - Merrion Square, hartje Dublin
The Davenport Hotel**** - Merrion Square, hartje Dublin
Clarence Hotel**** - Hotel in hartje Temple Bar. Eigendom van Bono.

St. Stevens Green Hotel**** - St. Stevens Green
Fitzwilliam Hotel***** - Luxe op St. Stevens Green
The Westbury***** - 50 m van de autovrije Grafton Street, hartje
Dublin
Merrion Hotel***** - Merrion Square. Lid van The Leading Hotels of
the World ! 
The Shelbourne Hotel***** - Topluxe hotel, gelegen aan St. Stephens
Green
Contacteer ons voor info en prijzen omtrent de andere
hotels in Dublin stad en meer hotels gelegen aan Dublin
Airport.

Wij trachten u steeds voor elk hotel, voor elke periode
de beste prijzen te geven. Hierdoor ontstonden vaak
ingewikkelde prijstabellen.
Een aantal prijstabellen (en de algemene voorwaarden)
vindt u achteraan de brochure.  Alle andere tarieven
verkrijgt u op eenvoudige vraag.

Tijdens uw verblijf te Dublin kunnen we ook extra's zoals
een Ierse avond of tickets voor bezienswaardigheden
vooraf boeken (Trinity College, The Guinness
Storehouse, The Old Jameson Distillery…).

U kiest Dublin als citytrip, maar u wenst toch iets meer
te zien van Ierland?
Dan raden we u de begeleide trips aan van RailTours
Ireland.
Dit kan reeds voor een halve dag, of een dagtrip of zelfs
een meerdaagse uitstap.
Het aanbod wordt geregeld aangepast. Contacteer ons
voor meer info en prijzen.

Old Jameson Distillery

Bunratty Castle



Hieronder enkele tips, een greep uit een ruim aanbod.
Informeer bij uw reisagent naar meer uitstappen en
entertainment en bijhorende tarieven.
A. Avondentertainment in en rond Dublin.
Ierse traditionele avond met zang, dans en dinner.
- The Abbey Tavern - Howth
- Shindig at the Old Jameson Distillery - Dublin
- Merry Ploughboy Pub - Rathfarnham
- Johnnie Fox's Pub - Glencullen
- The Brazen Head - Dublin

B. Uitstappen, pér regio.
1. Co. Belfast.
- Black Cab Taxi Tours Belfast: kleinschalig gegidst.
Belicht vooral de periode van de problemen tussen
Katholieken en Protestanten
- Titanic Museum - Belfast
- The Giants Causeway Tour: dagtrip uit Belfast naar dit
natuurwonder
- The Games of Thrones Tour
2. Co. Clare.
- Cliffs of Moher Cruise : 1u durende cruise
- Bunratty Castle en Folk Park
- Middeleeuws banket in Bunratty Castle
3. Co. Kerry.
- Muckross Manor en tuinen
- Kajakken op de meren van Killarney

4. Co. Galway.
- Cruise op Lough Corrib (2 uur)
- Cruise in Killary Fjord (1,5 uur)
- Een volledige dag op de Arran Eilanden

C. Begeleide daguitstappen vanuit Dublin centrum
met Railtours Ireland (trein/bus):
- Cork, Blarney Castle, The Queenstown Story. (Code:
EC01)
- Connemara & Galway. (Code: EC02)
- The Ring of Kerry. (Code: EC03)
- The Cliffs of Moher, The Burren, Galway Bay  (Code: EC04)
- The Giant's Causeway, Glens of Antrim & Wild Atlantic
Coast (Code: EC05)
- The Arran Islands in Galway Bay  (Code: EC06)

D. Begeleide uitstappen (dag / halve dag) vanuit
Dublin per autocar:
- Celtic Boyne Village. (Code: ED01)
- The Giant's Causeway. (Code: ED02)
- Belfast. (Code: ED03)
- The Connemara. (Code: ED04)
- The Cliffs of Moher.  (Code: ED05)
- Cork & Blarney Castle. (Code: ED06)
- Glendalough, Wicklow & Kilkenny City. (Code: ED07)
- Gravedigger Ghost Tour Dublin. (Code: ED08)
- The Game of Thrones Tour. (Code: ED09)

E. UITSTAPPEN - ENTERTAINMENT

We beschikken over mooie voorwaarden en tarieven van
Aer Lingus, de nationale 
Luchtvaartmaatschappij van Ierland voor volgende
vluchten :
Brussel - Dublin
Brussel - Cork 
Brussel - Galway
(ongeveer 2 uur per autocar vanaf Dublin Airport)
Brussel - Belfast
(ongeveer 2 uur per autocar vanaf Dublin Airport)
Amsterdam - Dublin
Amsterdam - Cork
Amsterdam - Belfast (met KLM)

De tarieven hangen af van de beschikbaarheid op het
ogenblik van reservering en de 
luchthaventaksen op dat ogenblik van toepassing.
Tickets worden enkel uitgeschreven in combinatie met
een verblijf in Ierland.
Contacteer ons voor meer info.
Vanaf het uitschrijven van de tickets, bedragen de annu-
leringskosten ervan 100%!

Verkiest u niet te vliegen, maar wenst u met uw eigen
wagen naar Ierland te reizen, 
dan raden we u overtochten aan met P&O Ferries of
P&O Irish Sea of Irish Ferries.   
Eerst varen naar Engeland, vanwaar u een tweede ferry
naar Ierland neemt. 

Uw afreis vertrekt dan ofwel uit Calais (naar Dover)
ofwel uit Zeebrugge (naar Hull in Noord Engeland).
De tarieven van deze ferrymaatschappij worden dagelijks
aangepast.
Contacteer ons voor info en prijzen. 
Vanaf het uitschrijven van de tickets, bedragen de annu-
leringskosten ervan 100%!

In Ierland werken we samen met de autoverhuur-
maatschappij Hertz. Alle types van auto's (al dan niet met
automatische versnellingsbak) worden 
aangeboden.
Enkele belangrijke voorwaarden worden gesteld.
O.a.: minimumleeftijd van de bestuurder is 23 jaar. max-
imum leeftijd is 79 jaar.
De hoofdbestuurder moet beschikken over een geldige
credit kaart (Visa, Master Card, American Express,
Diners Club). Cash wordt soms aanvaard als waarborg.
De bestuurder moet minstens 1 jaar een geldig rijbewijs
bezitten.
In de verhuurprijs zijn steeds verzekeringen begrepen,
zoals Burgerlijke Aansprakelijkheid, Diefstal, Eigen
Schade, enz.
Voor het risico Eigen Schade is een vrijstelling voorzien.
Deze vrijstelling kan ter plaatse afgekocht worden, mits
betalen van een premie.
Vraag ons de juiste prijs van het wagentype dat u verliest.
Annuleringsvoorwaarden, zie Ierland A la Carte.

D. Transport naar Ierland en huurwagens in Ierland.



A. Begeleide groepsreizen Ierland.

1. De Hoogtepunten van Ierland.
Een 9-daagse rondreis in alle luxe.
Nederlandstalige begeleiding vanaf Zaventem!

Geselecteerde hotels:
Galway 2 nachten The G Hotel 
Limerick 1 nacht Strand Hotel 
Killarney 2 nachten Muckross Park Hotel 
Blarney/Co. Cork 1 nacht Blarney Golf Resort 
Dublin 2 nachten Camden Court Hotel 

Afreis: 6 juli 2015.

Prijs: 1.620 euro/pp in dubbele of twin kamer. Eventueel
supplement single: + 320 euro.

Inbegrepen:
Lijnvluchten Aer Lingus Zaventem - Dublin -

Zaventem.
8 overnachtingen in tophotels 4 en 5 sterren.
Dagelijks uitgebreid Iers ontbijt
7 avondmalen in de hotels, op dagen 1 t.e.m. 7
één Ierse avond met live music, zang, dans en een

4-gangen avondmaal op dag 8
In Ierland, dagelijks moderne autocar met toilet
(9 uur - 17.30 uur) + 1 avondretour.
Bezoeken/inkomgelden voor: Kilbeggan Whiskey

Distillery, Kylemore Abbey, Cliffs of Moher, Bunratty
Castle & Folk Park, Blarney Castle, The Old Midleton
Distillery, Gendalough Visitor Centre, Trinity College (&
Book of Kells), St. Patrick's Cathedral, Malahide Castle.

Cruise op Loch Corrib op dag 2
Rit met paard en koets in Killarney National Park op
dag 4
Nederlandstalige begeleiding vanaf Zaventem
Lokale taksen en BTW

Niet inbegrepen:
Niet vermelde maaltijden
Dranken en persoonlijke uitgaven
Eventuele fooien (naar goedkeuren)
Niet vermelde uitstappen
Verzekeringen (annulering, bagage en bijstand).

Contacteer uw reisagent!
De afreis van deze groepsreis is gegarandeerd bij min-
stens 20 betalende deelnemers.
Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 25.

Annuleringskosten:
Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis:
100 euro per persoon
Vanaf 8 weken voor afreis tot 6 weken voor afreis:
50% van de totale reissom
Vanaf 6 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis:
75% van de totale reissom
Vanaf 4 weken voor afreis t.e.m. dag van vertrek:
de totale reissom

2. Een proevertje Ierland.
Een 5-daagse rondreis.
Engelstalig begeleid vanaf Dublin.
Alle afreizen zijn steeds gegarandeerd!

Afreisdagen:
18 maart, 7 april, 21 april, 12 mei, 19 mei, 2 juni, 16 juni,
23 juni, 7 juli, 21 juli, 4 augustus, 18 augustus, 1 septem-
ber, 22 september, 6 oktober, 20 oktober.

Prijzen:
420 euro: maart 2015
465 euro: april en oktober 2015
500 euro: mei t.e.m. september 2015

Supplement single kamer: 140 euro
Kinderkorting: 1 kind (5 - 12j) op de kamer met 2 volw.:
50% van tarief volwassene
Tarief kind 0 - 5j: op aanvraag!
Korting derde volwassene: 4 euro per nacht (beperkte
mogelijkheden 3de bed !)

Inbegrepen:
4 overnachtingen in goedgelegen 4-sterrenhotels
(dubbel of twin)
Iers ontbijt in elk hotel
Avondmaal in hotel dag 1 in Dublin en dag 2 in Kerry
Bezoeken: Blarney Castle, Cliffs of Moher, Cahir
Castle
Rit met paard en koets in Killarney
Bezoek aan Ballyowen House, thé en koffie inbe-
begrepen
Ferry over rivier Shannon
Vergoeding bagagedrager (1 stuk pp) in hotels
Moderne autocar tijdens rondrit
Engelstalige begeleiding vanaf Dublin

Niet inbegrepen:
Vlucht naar Dublin (H/T)
Dranken en persoonlijke uitgaven
Niet vermelde maaltijden
Niet vermelde uitstappen en tickets
Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage)
Eventuele fooien

Annuleringskosten:
Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis:
100 euro per persoon
Vanaf 8 weken voor afreis tot 6 weken voor afreis:
50% van de totale reissom
Vanaf 6 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis:
75% van de totale reissom
Vanaf 4 weken voor afreis t.e.m. dag van vertrek:
de totale reissom

TARIEVEN EN VOORWAARDEN



3. Onvergetelijk Ierland.
Een 8-daagse rondreis.
Engelstalig begeleid vanaf Dublin.
Alle afreizen zijn steeds gegarandeerd!

Afreisdagen:
7 april, 21 april, 12 mei, 19 mei, 2 juni, 16 juni, 23 juni, 7
juli, 21 juli, 4 augustus, 18 augustus, 1 september, 22 sep-
tember, 6 oktober, 20 oktober.
Prijzen:
745 euro: april en oktober 2015
865 euro: mei t.e.m. september 2015
Supplement single kamer: 260 euro
Kinderkorting: 1 kind (5 - 12j) op de kamer met 2 volw.:
50% van tarief volwassene
Tarief kind 0 - 5j: op aanvraag! 
Korting derde volwassene: 4 euro per nacht (beperkte
mogelijkheden 3de bed !)

Inbegrepen:
7 overnachtingen in goedgelegen 4-sterrenhotels
(dubbel of twin)
Iers ontbijt in elk hotel
Avondmalen in de hotels op dagen 1, 2, 5
Alle bezoeken: Blarney Castle, Cliffs of Moher, Galway

Cathedral, Connemara National Park, Kylemore Abbey,
Trinity College

Rit met paard en koets in Killarney
Cruise op Lough Corrib
½ dag Dublin City Tour
Moderne autocar tijdens rondrit
Vergoeding bagagedrager (1 stuk pp) in hotels
Engelse gids tijdens halve dag Dublin city tour
Engelstalige begeleiding vanaf Dublin

Niet inbegrepen:
Vlucht naar Dublin (H/T)
Dranken en persoonlijke uitgaven
Niet vermelde maaltijden
Niet vermelde uitstappen/transfers en tickets
Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage)
Eventuele fooien

Annuleringskosten:
Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis:
100 euro per persoon
Vanaf 8 weken voor afreis tot 6 weken voor afreis:
50% van de totale reissom
Vanaf 6 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis:
75% van de totale reissom
Vanaf 4 weken voor afreis t.e.m. dag van vertrek:
de totale reissom

4. De Ontdekking van Ierland.
Een 12-daagse rondreis.
Engelstalig begeleid vanaf Dublin.
Alle afreizen zijn steeds gegarandeerd!

Afreisdagen:
7 april, 19 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september, 6
oktober
Prijzen:
1.270 euro: april en oktober 2015
1.340 euro: mei t.e.m. september 2015
Supplement single kamer: 390 euro
Kinderkorting: 1 kind (5 - 12j) op de kamer met 2 volw.:
50% tarief volwassene.
Tarief kind 0 - 5j: op aanvraag!
Korting derde volwassene: 4 euro per nacht (beperkte
mogelijkheden 3de bed!)

Inbegrepen:
11 overnachtingen in goedgelegen 4-sterrenhotels
(dubbel of twin)
Iers ontbijt in elk hotel
Avondmalen in de hotels op dagen 1, 2, 5, 7 en 8
Alle bezoeken, zoals voorzien in het programma
Cruise op Lough Corrib
Rit met paard en koets in Killarney
Ferries over Shannon en van Portaferry naar Strangford
Moderne autocar tijdens rondrit
Vergoeding bagagedrager (1 stuk pp) in de hotels
Engelse gids tijdens halve dag Dublin city tour en Derry
city tour
Engelstalige begeleiding vanaf Dublin

Niet inbegrepen:
Vlucht naar Dublin (H/T)
Dranken en persoonlijke uitgaven
Niet vermelde maaltijden
Niet vermelde uitstappen/transfers en tickets
Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage)
Eventuele fooien

Annuleringskosten:
Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis:
100 euro per persoon
Vanaf 8 weken voor afreis tot 6 weken voor afreis:
50% van de totale reissom
Vanaf 6 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis:
75% van de totale reissom
Vanaf 4 weken voor afreis t.e.m. dag van vertrek:
de totale reissom



B. SELF DRIVE TOURS (met eigen wagen of huurwagen)

In de uitgewerkte programma's Self Drive Tours is begrepen:
7n  verblijf in gekozen formule (10n in tour WAW)
7n  Ierse ontbijten (10n in tour WAW)
Reisroute (Geen roadbook!)
BTW en lokale taksen

Niet inbegrepen:
Eventuele huurwagen (vraag onze prijzen en voorwaarden)

en daaraan gekoppelde kosten zoals brandstof, verzekeringen,
waarborg, parkeerkosten, e.d.

Niet vermelde maaltijden
Ingangstickets bezienswaardigheden
Dranken en persoonlijke uitgaven
Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage)
Transport naar en van Ierland
Eventuele fooien.

Annuleringskosten Self Drive Tours: zie "A la Carte".

C. IERLAND A LA CARTE
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2015

2015



















In de programma's "Ierland à la carte" en "Hotels Dublin" zijn alle
prijzen steeds per persoon, per nacht in dubbele of twin kamer.
Inbegrepen: Iers ontbijt (behalve zo anders vermeld).
Kinderkortingen (meestal tot 11 of 12 j) zijn steeds van toe-
passing wanneer het kind verblijft op de kamer met minstens 2
volwassenen.

Niet inbegrepen:
Eventueel transport in Ierland (huurwagen, trein, DART,

transfers, …)
Niet vermelde maaltijden
Ingangstickets bezienswaardigheden
Dranken en persoonlijke uitgaven
Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage)
Transport naar en van Ierland (vliegtuig, schip, …)
Eventuele fooien.

Algemene annuleringskosten voor programma's:
"Self Drive Tours", "Ierland A la Carte" en "Hotels Dublin":

Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis:
50 euro per persoon
Vanaf 8 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis:
25% van de reissom
Vanaf 30 dagen voor afreis tot 15 dagen voor afreis:
50% van de reissom
Vanaf 14 dagen voor afreis tot 8 dagen voor afreis:
75% van de reissom
Vanaf 7 dagen voor afreis tot de dag van vertrek:
100% van de reissom
No Show: 100% van de reissom.



ALGEMENE VOORWAARDEN
1.INSCHRIJVING
De inschrijving voor een reis kan enkel gebeuren door het ondertekenen van een inschrijvings-
document en het betalen van het voorschot voorzien in artikel 3.1 in handen van een bemid-
deld reisbureau. Dit reisbureau moet houder zijn van een vergunning, verleend door Toerisme
Vlaanderen. BelcoTravel & Tours neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie en
/of boeking verricht door zogenaamde "reisconsulenten" of anderen die zich als reisagent voor-
doen, zonder daartoe de nodige vergunningen te bezitten. Wij raden onze reizigers aan zich te
vergewissen of zij wel degelijk met een erkende reisagent te maken hebben. Door deze inschri-
jving aanvaardt de reiziger de onderhavige algemene voorwaarden en erkent hij dat hij er ken-
nis heeft van genomen.

2. PRIJS VAN DE REIS
De prijs dekt alleen de diensten die voorzien zijn in het reisdocument. Behoudens anderslu-
idende bepaling gelden de prijzen per persoon. Eventuele toeslagen voor bad of douche, voor
een éénpersoonskamer, dranken, enz. zijn  niet in de prijs inbegrepen. Onze prijzen worden ter
goeder trouw berekend op de basis van de tarieven, bijdragen, taksen, brandstofprijzen en wis-
selkoersen zoals die bekend waren op 28.10.2014. Elke stijging van één van deze elementen
kan BelcoTravel & Tours verplichten zijn prijzen aan te passen. Indien de verhoging van de
totale prijs meer dan 10% bedraagt, kan de reiziger zijn contract opzeggen zonder kosten. In
dit geval heeft hij recht op de terugbetaling van alle bedragen die aan BelcoTravel & Tours wer-
den betaald, op voorwaarde dat de opzegging schriftelijk is gebeurd binnen de 10 dagen na de
mededeling van de prijsverhoging. Na het verstrijken van deze termijn, wordt artikel 4 be-
treffende de annulering door de reiziger van toepassing.

3. BETALING VAN DE REISSOM
- Voorschot: bij het ondertekenen van het inschrijvingsdocument, dient de reiziger een

voorschot van 1/3 van de totale reissom te betalen in handen van het bemiddelend reisbu-
reau met een minimum van 80 euro.

- Saldo van de reissom: de reissom moet, na aftrek van het voorschot, betaald worden ten
laatste 1 maand voor vertrekdatum.

- Boekt de reiziger minder dan een maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom
onmiddellijk betalen.

4. ANNULATIE DOOR REIZIGER
De reiziger kan ten allen tijde zijn inschrijving geheel of gedeeltelijk annuleren. De annulering
moet zo vlug mogelijk schriftelijk aan het reisbureau worden meegedeeld. De datum waarop de
vraag tot annulering de reisorganisator bereikt, is bepalend voor het berekenen van de annu-
leringskosten. Deze zijn steeds integraal verschuldigd. Deze kosten werden gedetailleerd
weergegeven onder rubrieken prijsberekeningen.
Indien de kosten van BelcoTravel & Tours hoger zijn dan vermelde, zullen deze kosten aan de
klant aangerekend worden.
Na uitschrijven van vliegtuigtickets of tickets bootvervoer, bedragen de annuleringskosten
hiervoor 100%.

5. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Waar enigszins mogelijk, worden wijzigingen aan een inschrijving aanvaard, mits betaling van
volgende administratiekosten: 15 euro per persoon of zo hoger, de werkelijke kost.

6. ANNULATIE VAN DE REIS OF WIJZIGINGEN AAN DE REIS DOOR BELCOTRAVEL
Belcotravel & Tours behoudt zich het recht voor het contract, geheel of gedeeltelijk op te
zeggen of de reis te wijzigen. En dit zonder enige vergoeding wanneer zich, voor of tijdens de
uitvoering ervan uitzonderlijke omstandigheden voordoen die Belcotravel niet kon kennen bij
het afsluiten van de overeenkomst en die, indien hij ze op dat ogenblik had gekend, voor hem
gegronde redenen waren om die overeenkomst niet te sluiten. (oorlog, natuurramp, epidemie,
slechte weersomstandigheden, contractbreuk vanwege de hoteluitbater, plotse of wilde stak-
ing, …). Het gestorte voorschot zal geheel of gedeeltelijk kunnen weerhouden worden ten titel
van schadeloosstelling voor het werk en de gemaakte kosten. BelcoTravel & Tours behoudt
zich ook nog het recht voor tot opzegging zonder vergoeding, wanneer een reis niet kan door-
gaan bij gebrek aan voldoende deelnemers. In dit geval moet de deelnemer, via het bemiddelde
reisbureau, minstens veertien dagen voor de voorziene vertrekdatum worden verwittigd en
tevens zal Belcotravel & Tours onmiddellijk terugbetaling doen van alle ontvangen voorschot-
ten.

7.  ERRATA EN RECHTZETTINGEN
BelcoTravel & Tours behoudt zich het recht voor op haar facturen en documenten elke fout te
verbeteren die zij mocht opmerken na de uitgave van de brochure en dit tot 2 weken voor de
vertrekdatum.

8. KLACHTEN
Mocht niettegenstaande alle bezorgdheid en inspanningen van BelcoTravel & Tours een reiziger
toch een klacht in te dienen hebben, dan moet deze klacht tijdens de reis ingediend worden bij
de reisleid(st)er of de host(ess) zo deze laatste de reis niet meemaakt; wordt de klacht ingedi-
end bij de bestuurder of bij de plaatselijke vertegenwoordiger die zich dan zal inspannen om een
oplossing voor het probleem te vinden. De reiziger is ertoe gehouden aan te tonen dat hij ter
plaatse alle mogelijke stappen ondernomen heeft om een oplossing voor het probleem te vin-
den. Mocht de gevonden oplossing de reiziger niet bevredigen, dan moet hij zijn klacht
schriftelijk indienen bij het bemiddelend reisbureau, samen met alle nodige bewijsstukken en
dit binnen de dertig dagen na terugkeer in België. Elke andere klacht wordt als onbestaand en
nietig beschouwd.

9. VERANTWOORDELIJKHEID
- Verantwoordelijkheid van BelcoTravel & Tours: BelcoTravel & Tours is aansprakelijk voor

alle schade die de reiziger oploopt wegens gehele of gedeeltelijke niet naleving van zijn ver-
plichtingen als organisator, zoals deze uit het contract of uit de o.r.c. voortvloeien, tenzij hij
bewijst als een naarstige organisator te hebben gehandeld.  De schadevergoeding wordt
bepaald overeenkomstig de bepalingen van o.r.c. alle gegevens in deze gids ter goeder trouw
verzameld maar zijn volledig vrijblijvend. Een klaarblijkelijke materiële vergissing kan
BelcoTravel & Tours derhalve niet binden. Hij kan geen verantwoordelijkheid opnemen voor
verwondingen of schade opgelopen door één of meerdere deelnemers wanneer deze ver-
wonding of schade niet wordt veroorzaakt door een tekortkoming van zijnentwege.
BelcoTravel & Tours kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor verlies, diefstal of
beschadiging van bagage, geld inbegrepen. De verantwoordelijkheid van de vervoeronderne-
ming en van het hotel worden bepaald door internationale overeenkomsten en de wet.

- Verantwoordelijkheid van de reiziger: vrijwillige of onvrijwillige schade door de reiziger toege-
bracht aan derden, vervoermiddelen, hotel, etc. valt ten zijnen laste. De reiziger zal ervoor
zorgen dat zijn persoon, zijn persoonlijke documenten en zijn reisgoed voldoen aan de door
binnen- en buitenlandse reglementen opgelegde voorwaarden inzake tolgrensfaciliteiten, for-
maliteiten van sanitaire en financiële aard, het politiereglement en andere bepalingen en dit
voor de gehele duur van de gecontracteerde reis. BelcoTravel & Tours neemt geen enkele
verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken van de
nodige documenten, of de niet-naleving  van zijn verplichtingen van de reissom.
Voor bestemmingen Engeland, Jersey, Ierland, Schotland en Wales volstaat het voor Belgen
in het bezit te zijn van een geldige Belgische identiteitskaart. Kinderen moeten in het bezit
zijn van een geldig Belgisch identiteitsbewijs mét pasfoto! Niet-Belgen, contacteren best
betreffende ambassade.

10. UITSLUITING
Een reiziger die zich zo gedraagt dat de goede uitvoering van de reis erdoor wordt in het
gedrang gebracht of die de medereizigers ernstig hindert, kan van verdere deelneming aan de
reis of het verblijf worden uitgesloten. Alle daaraan verbonden kosten blijven te zijner laste en
hij heeft in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom.

11. ALLERLEI
- Opstapplaats: een reiziger moet zich, met zijn bagage, op de opstapplaats aanbieden op het

uur en plaats aangeduid op de reisdocumenten. De reiziger wordt aansprakelijk gesteld voor
alle eventuele schade en kosten die voortspruiten uit de niet-naleving van deze regel.

- Programma: de door BelcoTravel & Tours verstrekte inlichtingen werden bij de betrouw-
baarste bronnen ingewonnen en te goeder trouw meegedeeld. BelcoTravel & Tours is niet
aansprakelijk voor materiële vergissingen noch voor de omstandigheden die buiten zijn cont-
role vallen. Hij wijst alle aansprakelijkheid af voor allerlei inlichtingen die door derden als doc-
umentatie worden verschaft.

12. VERZEKERINGEN
De programma's van Belcotravel in de brochure BelcoTravel & Tours 2015, bevatten geen

verzekeringen.
We raden de deelnemers aan een degelijke annulerings- en bijstandsverzekering aan te gaan bij

reservering.

13. Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbe-
middeling van 01/04/1997, is de licentiehouder 5745 door De Europese verzekerd om in geval
van financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger na te komen. De garanti-
estelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging
van Vlaamse Reisbureaus vzw.



Artikel 1 TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals ver-
staan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbe-
middeling.
Artikel 2 PROMOTIE
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals ver-
staan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemid-
deling.
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven,
tenzij: 
• wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger
zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
• er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn
reispromotie schrappen.
Artikel 3 INFORMATIE VANWEGE DE REISORGANISATOR EN/OF REISBEMIDDELAAR
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. Vóór het sluiten van het contract tot de reisorganisatie of tot de reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede
te delen:
• de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor
de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen.  Reizigers
van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat (aten) informeren welke admini-
stratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
• informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
• de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
2. Ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te ver-
strekken:
• dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reizigers in te nemen plaats;
• naam, adres, telefoon-, faxnummer -en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisor-
ganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reizigers bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij
rechtstreeks de reisbemiddelaar of reisorganisator;
• voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk
is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract
Artikel 4 INFORMATIE VANWEGE DE REIZIGER
De reiziger met de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk
gevraagd worden of de redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de
reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar,
mogen die kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 5 TOTSTANDKOMEN VAN HET CONTRACT
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te
overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot de reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisor-
ganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21
dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft
de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
Artikel 6 DE PRIJS
1. De in het contract overeen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen
met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
• de op de reis toegepaste wisselkoersen van 28.12.2014 en/of
• de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten op 28.12.2014 en/of 
• de voor bepaalde diensten verschuldigde heffing en belastingen
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een ver-
laging van de prijs..
2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag
van het vertrek voorafgaan.
3. Zo de verhoging van 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding ver-
breken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reis-
organisator heeft betaald.
Artikel 7 BETALING VAN DE REISSOM
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als

voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzonder reisvoorwaarden bepaald.
2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van

hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger
van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

3. Behalve indien op de bestelbons anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk
1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging
en /of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8 OVERDRAAGBAARHEID VAN DE BOEKING
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle

voorwaarden van het contract tot de reisorganisatie.  De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator
en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.

2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis
en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen
die daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 10 WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR DE AFREIS
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd,

dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te bren-
gen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door reisor-
ganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.

2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en ik elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn
beslissing in kennis te stellen.

3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden
opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 VERBREKING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR AFREIS
1.Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe
te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
• ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een sup-
plement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisor-
ganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
• ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren
van het contract, tenzij:
• de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de
uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15
kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
• de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen.  Onder overmacht wordt ver-
staan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept
en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Artikel 12 GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET-UITVOERING VAN DE REIS
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal
kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze
alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijke verleende diensten, stelt hij de reiziger schade-
loos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aan-
vaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar
de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.
Artikel 13 VERBREKING DOOR DE REIZIGER
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken.  Indien de reiziger het contract verbreekt
wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar
lijden ten gevolge van de verbreking.  De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaar-
den of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.
Artikel 14 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen
die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de
uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan
wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere
verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor deze daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in
de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst,
wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprake-
lijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de
reissom.
5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet 16 februari 1994 van toepassing.
Artikel 15 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun
vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout
wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.
Artikel 16 KLACHTENREGELING
1. Vóór de afreis:  Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend
schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
2. Tijdens de reis:  Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse,
op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een  oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij
zich - in deze volgorde -  wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de
reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis:  Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een
klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of
anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.
Artikel 17 VERZOENINGSPROCEDURE
1.  Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken
partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoen-
ingsprocedure op te starten.  Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een
'overeenkomst tot verzoening' bezorgen.  Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonder-
lijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50� heeft betaald, zal de verzoeningspro-
cedure opgestart worden.
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna het
contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 18 ARBITRAGE OF RECHTBANK
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen
een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250�, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om
een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil
voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt.  Onder de 1250� staat de mogelijkheid om de arbitrage-
procedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat bin-
nen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aan-
leiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt.  Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen
enkel door rechtbanken beslecht worden.
4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en defin-
itieve wijze uitspraak over het reisgeschil.  Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel , e-mail: clv.gr@skynet.be
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