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Praktisch

The Wild Atlantic Way

periode prijs s.suppl.

01/04/2023 - 30/04/2023 € 1 150 € 435

01/05/2023 - 31/05/2023 € 1 260 € 435

01/06/2023 - 30/06/2023 € 1 275 € 435

01/07/2023 - 31/08/2023 € 1 295 € 435

01/09/2023 - 30/09/2023 € 1 260 € 435

01/10/2023 - 31/12/2023 € 1 150 € 435

Prijzen p.p. (tweepersoonskamer). Aanbod geldig volgens

beschikbaarheid.

(*) vanaf prijs

voor persoonlijk advies? klik hier.

€ 380

• Rechtstreekse vluchten met Aer Lingus in R-klasse

(taksen en bagage inbegrepen).

• 9 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt in B&B

• De vermelde inkomgelden voor de

bezienswaardigheden.

• Huurwagen.

• Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.

• Reisverzekeringen.

Individuele rondreis met huurwagen. Dagelijks vertrek

mogelijk.

Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk

is. Indien u een meer gepersonaliseerd programma

wenst, passen wij dit met plezier voor u aan.

prijzen

Prijs kind (2-11j)

Inbegrepen

Niet Inbegrepen

Praktisch

Imagine More

The Wild Atlantic Way
10-daagse �y&drive met 4n in 3* hotels en 5n in B&B's



Dag 1 : Welkom te Dublin
Aankomst te Dublin en mogelijkheid om de hoogtepunten van de Ierse hoofdstad te ontdekken. ’s Avonds

kunt u genieten van een heerlijke Guinness in één van de vele muzikale pubs in Temple Bar. U verblijft in de

regio Dublin. Inbegrepen: Trinity college met The Book of Kells en toegang voor het Guinness Storehouse.

Dag 2 : Enniskillen – Donegal
Ontbijt in uw hotel. U verlaat Dublin in noordwestelijke richting via Enniskillen. Indien de tijd het toelaat, rij

zeker tot Malin More om een bezoek te brengen aan het kleine Folkpark in Glencolumbcille in het meest

westelijke punt van Donegal. Stop aan de indrukwekkende kli�en van Slieve League te Ti Linn, de hoogste

zeekli�en van Ierland. Bewonder de traditionele Tweed wevers in studio Donegal te Kilmar, hier wordt de

productie met lokale materialen en tradities gepromoot. U verblijft in de regio Donegal.

Dag 3 : Het schiereiland Inishowen
Ontbijt in het hotel. Rij vandaag naar het mooie schiereiland Inishowen en bezoek Ierland’s meest noordelijke

punt, Malin Head. Bezoek Fanad Head, waar u de Fanad vuurtoren kunt aantre�en, volgens de lokale

inwoners is deze hoger dan de Ei�eltoren. U verblijft in de regio Donegal.

Dag 4 : Sligo
Ontbijt in het hotel en daarna reist u naar het graafschap Sligo. Neem een duik in één van de vele traditionele

zeewierbaden langs de Sligo kust, een mengeling van warm Atlantisch zeewater en vers, met de hand,

geoogst zeewier. Stop te Killala bay en geniet van een “Wild Atlantic Cultural Tour”, tijdens dewelke u in

contact komt met lokale lekkernijen en waar u zal aanleren hoe deze te bereiden voor een lekkere maaltijd na

de uitstap. U verblijft in de regio Mayo.

Dag 5 : Connemara
Ontbijt in uw hotel en bezoek in de voormiddag Westport, de charmante kustplaats in het graafschap Mayo.

Geniet van het schitterende uitzicht over de Clew baai en de ontelbare kleine eilanden van Croagh Patrick, de

heilige berg van Ierland. De reis gaat verder naar de mooie landelijke streek van de Connemara. Stop te

Killary Harbour, Ierland’s enigste fjord en vervolg de reis naar Galway langs de ruwe Atlantische kustlijn van

de Connemara. U verblijft in de regio Galway.

Dag 6 : Kliffen van Moher – Loop Head – Kerry
Ontbijt in uw hotel. Rij doorheen de uitzonderlijke Burren regio, een overblijfsel uit de laatste ijstijd, alvorens

de impressionante kli�en van Moher te bereiken. Deze kli�en storten zich 200 meter diep de Atlantische

Oceaan in. U verblijft in de regio Clare / Limerick. Inbegrepen: Cli�s of Moher visitor centre.

Dag 7 : Schiereiland Dingle
Ontbijt in uw hotel. Dingle is het kleinste van de drie Kerry schiereilanden, echter het heeft veel te bieden op

gebied van schoonheid, authenticiteit en het “echte” Ierland. Dingle is één van de Gaeltacht regio’s in Ierland,

waar mensen nog steeds Gaelic (Iers) spreken en hun oude tradities in het dagelijkse leven behouden. Volg

de kustweg tot Slea Head, het meest westelijke punt van Europa, geniet van de mooie zandstranden en

bewonder de Blasket eilanden. Breng zeker een bezoek aan het nagelnieuwe The Great Blasket Centre.

Bezoek in de namiddag het kleurrijke Dingle dorp, gekend vanwege zijn uitzonderlijke visgerichten en zijn

beroemde inwoner, Fungi de dol�jn. U verblijft in de regio Kerry.

Dag 8 : Schiereiland Iveragh
Ontbijt in uw hotel. Reis vandaag verder langs de meest gekende Ierse kustweg, de Ring van Kerry. Deze 170

km lange ringweg, brengt u langsheen kleine dorpen, verbazingwekkende baaien en valleien en langs

adembenemende vergezicht over de Atlantische Oceaan. Bezoek het pittoreske vissersdorp Portmagee voor

een watertandende lunch met visgerechten, of geniet van een bezoek aan de Skellig chocolademakerij,

gelegen aan de Skellig ringweg aan de westelijke tip van het schiereiland. U verblijft in de regio Kerry.

Dag 9 : Cork – Dublin
Ontbijt in uw hotel. Vandaag verlaat u de Atlantische kust en reist terug naar Dublin. Stop zeker te Cork en

bezoek er de gekende Engelse markt met zijn overheerlijke delicatessen. Aankomst te Dublin, laat in de

namiddag, geniet er nog van een pint bier in één van de vele pubs. U verblijft in de regio Dublin.

Dag 10 : Dublin

https://www.imaginetravel.be/nl/brochures.asp
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w a n n e e r  v e r t r e k k e n ?

Ontbijt in uw hotel. Eventueel nog vrije tijd te Dublin alvorens de stad te verlaten met het door u gekozen

transportmiddel.

j f m a m j j a s o n d


