
1.593 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 265 euro

Inbegrepen 
Lijnvluchten Aer Lingus: Brussel - Dublin - Brussel, luchthaventaksen, 
vervoer per luxe-autocar, 1 overnachting met ontbijt en avondmaal in 
The Rivercourt Hotel in Kilkenny, 4 overnachtingen met ontbijt en avond-
maal in Parkavon Hotel in Killarney, toegangsgelden en bezoeken zoals 
vermeld, middagmaal dag 1 en dag 6, deskundige reisbegeleiding door 
Anne Vandenborre, fooi chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, 
btw, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 
overige middagmalen, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 22 deelnemers 
Voor deze reis is een goede wandelconditie vereist.

Romantisch en
puur Ierland  
Zes dagen van 10 tot 15 juli 2022
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Het Zuidwesten van Ierland geniet van een zacht en vochtig klimaat omdat de rotskusten 
er door de warme golfstroom worden omspoeld, waardoor er een verrassende 
subtropische plantengroei mogelijk is. Vanuit Dublin trekt u door het groene Ierse 
binnenland naar het authentieke Ierland in het Zuidwesten.  Daar zult u door woeste 
berglanden en langs de adembenemende kust op zoek gaan naar uitzonderlijke tuinen. 

Dag 1
Lijnvlucht  Aer Lingus naar Dublin.  Het eerste bezoek, 
Bog of Allen Nature Center, is geen klassieke tuin maar 
een centrum dat volledig gewijd is aan de turf en veen-
winning.  U ziet hier een experimentele tuin en u ontdekt 
alle geheimen van het veen en de turf en wat men tegen-
woordig doet om het veen- en turflandschap te bescher-
men. Doorreis naar Kilkenny.

Dag 2
Bezoek aan Woodstock Gardens, gerestaureerde Victo-
riaanse tuin en arboretum ten zuiden van Kilkenny. Vlak-
bij het pittoreske plaatsje Inistioge kijken de tuinen uit 
over de vallei van de Nore rivier. U ziet er naast een rustiek 
zomerhuis een boeiende mix van formele en informele 
tuinzones, een arboretum, een ommuurde fruittuin, een 
terrastuin en een rozentuin. Vrije lunch.  In de namiddag 
gaat het verder naar Killarney.

Dag 3
De adembenemende Gap of Dunloe ligt in een uniek berg-
landschap. In een kleine door paarden getrokken koets rijdt 
u langs de meertjes en riviertjes doorheen de ruwe kloof 
tot bij de befaamde Brandon's Cottage.  Vrije lunch. Een 
boot brengt u vervolgens over de steeds breder wordende 
rivier en over het romantische Lake Leane naar het impo-
sante Ross Castle en daarna naar Mucross house and gar-
dens. Bij deze 19de-eeuwse Victoriaanse 'mansion' neemt 
u rustig de tijd om te slenteren langs de verzonken tuin, de 
rotstuin en de riviertuin om te genieten van de mooie zich-
ten over het meer. Op de terugweg stapt u langs bemoste 
boomstammen tot aan de voet van de Waterval van Torc.  

Dag 4
Vertrek per autocar door glooiende groene landschappen 
naar Slea Head, langs de ongelooflijk mooie kusten van 
het Dingle Peninsula. (David Lynch verfilmde er 'Ryan's 
Daughter'). Strandwandeling en bezoek aan de met vlakke 
stenen gestapelde 'beehive huts', die behoren tot de oudst 
bekende vroegchristelijke overblijfselen van Europa.  
Op het Dingle schiereiland brengt u een bezoek aan een 
van de vele kunstenaars. 
Daarna gaat het terug naar Killarney. 

Dag 5
Vertrek naar het kustplaatsje Glengariff, waar u inscheept 
op de 'Harbour Queen' voor een bezoek aan de Italiaanse 
tuin van Garnish Island. Het eiland ligt in de beschutte 
haven van Glengariff in Bantry Bay.  Vrije lunch.  Vervolgens 
bezoekt u Bantry House and Gardens, een ongeloof-
lijk mooie locatie met een wijds uitzicht over Bantry Bay. 
Terugrit langs het beruchte Molly Gallivan's Cottage.  
Bergrit naar Killarney over de spectaculaire  pas Moll's Gap. 
U stapt nog uit bij het beroemde uitkijkpunt Ladies View 
en bereikt zo tegen de avond Killarney.  

Dag 6
Uitchecken en vertrek naar de luchthaven van Dublin. 
Onderweg bezoek aan het middeleeuws kasteel gele-
gen bij de legendarische Rock of Cashel. 
Na de afscheidslunch in Cashel, doorreis naar Dublin.  
Terugvlucht naar Zaventem.


