
Dag 1.  Dublin & The Book of Kells.  
Na een welkomstdrink, start deze tour reeds om 14u met een bezoek aan
het befaamde Book of Kells en de bibliotheek in Trinity College te Dublin.
’s Avonds vrij avondmaal in een van de vele gezellige restaurants van Dun
Laoghaire, aan zee.
Dag 2. Clonmacnoise klooster en Galway City Tour.  
We rijden naar de westkust van Ierland met stop aan Clonmacnoise,
klooster gesticht in 545 na Christus. 
Nadien verder naar de westkust, waar een gegidste wandeltour in Galway.
Vrij avondmaal nadien.  (O)
Dag 3. Connemara met catamaran cruise en Kylemore Abbey.  
Een rit door het onvergetelijke en woeste landschap van de Connemara.
Bezoek aan Kylemore Abbey, ooit gesticht door de Benedictijner nonnetjes
van Ieper. Nadien volgt nog een korte catamaran cruise vanuit Killary Har-
bour. ’s Avonds vrij voor individuele ontdekking van Galway en vrij avond-
maal.  (O, L)
Dag 4. Cliffs of Moher, schaapherdershonden en een Traditionele Ierse
Avond. 
Na het ontbijt rijden we zuidwaarts doorheen The Burren, een heel spe-
ciaal landschap van ongeveer 300 km² dat bestaat uit rotsen en grote
platte stukken kalksteen. Hier bezoeken we de befaamde Cliffs of Moher,
een 8 km lange rotsformatie die loodrecht uit zee oprijst tot wel 230m
boven de zeespiegel. Verder beleven we ook een demonstratie met schaa-
pherdershonden. ’s Avonds genieten we in Killarney van een Traditionele
Ierse Avond met live music, dans en dinner. (O, D)
Dag 5. Killarney met paard en kar & Ring of Kerry.
Vanuit Killarney National Park tot het mooie Ross Castle wordt u door
paard en open karretje gereden langs de oevers van Lough Leane. Een
van Ierlands meest gefotografeerde routes! Na een lunch in Sneem, bent
u even vrij in dat kleurrijk dorp.
’s Avonds vrij voor individueel avondmaal in Killarney. (O, L)
Dag 6. Blarney Castle & Traditionele Ierse muziek.
Doorheen heuvelachtig landschap, richting Blarney, kort bij Cork. Bezoek
aan Blarney Castle waar u de bekende steen kan kussen (de steen der
welsprekendheid!). Na een bezoekje aan Blarney Woollen Mills rijden we
naar de Marine Bar in Dungarvan voor traditionele Ierse live muziek.
Nadien verder naar Waterford, waar o.a. een bezoek aan het befaamde
House of Waterford Crystal. (O, D)
Dag 7. Waterford wandeling & Kilkenny.
Met een lokale gids wordt ’s morgens een wandeling in de oude stad Wa-
terford gemaakt.
Nadien rit naar Kilkenny, waar vrije lunch.
Nadien een gegidst bezoek aan de Kilkenny brouwerij, met proeverij van
enkele lekkere Smithwick’s ales.
Verder naar Dublin, waar in een populair restaurant een smakelijk dinner
met een glas wijn wacht. (O, D)
Dag 8.  Einde van de tour in Dublin.
Na het ontbijt in het hotel eindigt dit programma. (O). (Eventueel met 1
dag verlengbaar)

TARIEVEN EN VOORWAARDEN

Afreisdagen 2019:
Woensdagen en zondagen van 7 april tot 13 oktober.

Prijzen:
Vanaf € 1.495 in april en oktober
Vanaf € 1.645 in mei
Vanaf € 1.830 in juni, juli, augustus en september
Supplement single: € 524
Juiste bedrag per afreis wordt meegedeeld op aanvraag en bevestigd bij
reservering.

Hotels(*):
Dublin: Royal Marine Hotel 4* (Dun Laoghaire) - 1n
Galway: The Galmont Hotel & Spa 4* -2n    
Killarney: The Great Southern 4* - 2n   
Waterford: Granville Hotel 4* - 1n  
Dublin: Clayton Hotel Burlington Road 4* - 1n 
(of 2n, zo 9-daags programma)              
(*) of gelijkwaardig

Bovenstaande tarieven zijn per persoon in een twin/dubbel kamer voor
de 8-daagse tour. Kinderen minder dan 8 jaar, worden niet toegestaan
op deze groepsreis. Kinderen en minderjarigen van 8 tot 18 jaar wordt
90% van tarief volwassenen gerekend, samen reizend met volwassenen.
Jonge deelnemers zonder volwassen begeleiding, moeten minsten 21
jaar oud zijn.

Inbegrepen:
• 7 (of 8) overnachtingen in hotels 4 sterren
• Uitgebreid Iers ontbijt elke ochtend (O)
• Lunches, zoals vermeld in het programma (L)
• Avondmalen, zoals vermeld in het programma (D)
• Alle bezoeken en inkomgelden, zoals vermeld in het programma
• Moderne autocar met ervaren chauffeur
• Engelstalige gids/begeleider vanaf Dublin
• Kruier bagage in alle hotels
• Luxueuze tas en ticketmapje (bij aankomst in Dublin)
• Alle lokale taksen en BTW, zoals gekend op vandaag

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

Annuleringskosten (*):
• Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: € 250
• Vanaf 8 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis: 30% van totale reissom
• Vanaf 4 weken tot 15 dagen voor afreis: 50% van totale reissom
• Vanaf 15 dagen voor afreis t.e.m. dag van vertrek: de totale reissom (100%)
(*) Wanneer bepaalde tickets zijn uitgeschreven (vliegtuig, ferry, trein, ...), 
worden hiervoor 100% kosten gerekend!

Iers Goud
8 of 9-daagse rondreis (Engelstalig begeleid)

PROMOTIE


