09-daagse REIS naar NOORD-IERLAND
Met o.a. Belfast, Carrick a Rede en Giant Causeway

Wegens groot succes nog
éénmaal in ons programma
en ten opzichte van vorig jaar
wat aangepast.
Een reis naar een land dat
inmiddels erg veilig is en veel
mensen in hun hart gesloten
hebben, vanwege de prachtige
natuur. Een land met grotendeels bergachtig en glooiend
gebied, met groene heuvels
en een indrukwekkende kustlijn. Zeker in Noord Ierland is
de mix van natuur en cultuur
de moeite waard. Dit deel van
Ierland is een deel dat men
niet alleen moet zien, maar
vooral moet beleven.
Samen met een fantastisch
hotel maakt het van deze reis
een zeer bijzondere.

ANDERS IERLAND
1e dag: Woensdag
Vanuit Zeeland vertrekken we in de
loop van de dag en rijden we met
een mooie route richting IJmuiden,
waar we eind van de middag
inschepen op één van de schepen
van DFDS voor de overtocht naar
Engeland. U heeft aan boord een
prima diner en de beschikking over
een buitenhut.
2e dag: Donderdag
Na het zeer uitgebreide ontbijtbuffet aan boord arriveren we in
Newcastle. Via diverse nationale
parken rijden we naar de grens met
Schotland. Vervolgens door de
mooie Schotse Lowlands naar
Cairnryan, waar we eind van de
middag de oversteek maken naar
Belfast. Aan boord hebben we een
eenvoudige maaltijd. In de loop
van de avond arriveren we dan bij
ons fijne Hilton hotel nabij Belfast.

3e dag: Vrijdag
Vandaag maken we voor het eerst
kennis met dit fantastische land. We
bezoeken vandaag het noorden en
rijden een stuk over de Coast Road
met prachtige vergezichten over de
Noordelijke Atlantische Oceaan. We
houden een pauze in het gehuchtje
Carrick a Rede, met een fraai uitzicht. Voor diegene die goed ter been
is, is een wandeling naar de touwbrug meer dan de moeite waard.
Deze brug hangt tussen 2 kliffen op
een hoogte van 30 meter boven de
Atlantische Oceaan. Dit gebied is
ook de domicilie van vele vogelsoorten. Hierna een bezoek aan de
wereldberoemde Giant’s Causeway
(UNESCO), met een verzameling van
meer dan 40.000 basaltkolommen,
ooit ontstaan na een vulkaanuitbarsting, hierdoor de meest
bezochte attractie van Noord-Ierland.
Hierna terug naar ons hotel in Belfast.
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4e dag: Zaterdag
Na een goed Iers ontbijt ontdekken
we onder leiding van een Nederlandstalige gids Belfast. Dat dit een heel
gezellige, leuke en interessante stad
is zult u vandaag meemaken. We
bezoeken onder andere de Harland
& Wolff werf, waar ooit de Titanic
gebouwd is, de Queens University
en Stormont Castle. We maken een
wandeling en zien dan nog het
indrukwekkende Odyssey complex
en diverse gebouwen in renaissance
stijl. Op het eind van deze dag staat
in ons hotel weer een prima diner
voor ons klaar.
5e dag: Zondag
Deze dag is gereserveerd voor
Londonderry, met zijn imposante
stadsmuren. De stad is de enige
volledig ommuurde stad van Ierland
en één van de mooiste van Europa.
We nemen de tijd om deze stenen
wallen te bekijken en horen van
onze gids boeiende verhalen. De
heenreis rijden we door een stuk
unieke natuur, langs Lough Neagh.
Ook de terugweg is er eentje om
nooit te vergeten.
6e dag: Maandag
Deze morgen bezoeken we
Carrickfergus Castle, één van de
mooiste Normandische kastelen in
Noord-Ierland. Waarschijnlijk gebouwd
door John de Courcey in 1177 en
gelegen op een grote rots die uitmondt in de zee. Via mooie wegen
rijden we dan naar het schiereiland
bij Strangford Lough. Na de lunchpauze bezoeken we de ‘Mount
Steward House and Garden’. Het
historische huis is omgeven door
indrukwekkende tuinen. In het 18e
eeuwse landhuis komt u meer te
weten over de geschiedenis van de
familie Londonderry. In het huis zijn
meer dan 2500 historische voor-

• Ontspannen programma
• Af en toe wandelen en
bootovertochten

werpen en beroemde kunstwerken
ondergebracht. In de mooi aangelegde tuinen is, naast de vele planten,
bloemen en bomen, vooral de Temple
of the Wind een bezienswaardigheid. Aan eind van de middag keren
we dan terug naar ons hotel.
7e dag: Dinsdag
Na een vroeg ontbijt rijden we naar
de haven voor de oversteek naar
Cairnryan in Schotland. Na aankomst
rijden we naar Gretna Green, een zeer
lieflijk dorpje waar jaarlijks 5000 (!)
huwelijken worden voltrokken.
Vervolgens rijden we dwars door
een deel van het Yorkshire Dales
National Park, maar ook door het
bekende Lake District in Wales naar
Boroughbridge. Hier hebben we een
typisch Engels hotel gereserveerd in
een eeuwenoude country inn, met
heel veel sfeer. Kamers zijn hier
gevestigd op de eerste etage.
8e dag: Woensdag
Na een stevig Engels ontbijt rijden
we eerst naar het beroemde York. U
heeft hier nog even de mogelijkheid
om de Minster te bekijken, de op
één na grootste kathedraal van
Noord-Europa en domicilie van de
aartsbisschop van York. Vervolgens
naar Bempton, waar we een bezoek
brengen aan de Bempton Cliffs, een
natuurpark met meer dan 200.000
zeevog els die om en nabij de steile
kliffen leven. Aan het eind van de
middag arriveren we in Hull voor de
oversteek naar Rotterdam. Aan boord
uiteraard een diner en verblijf in
buitenhutten.
9e dag: Donderdag
Na ontscheping rijden we terug naar
Zeeland. Alvorens u weer thuis te
brengen gebruiken we gezamenlijk
een warme lunch ter afsluiting van
deze bijzondere reis.

09-daagse REIS naar
NOORD-IERLAND
Vertrek:
WOENSDAG 24 JULI 2019
Thuiskomst:
DONDERDAG 01 AUGUSTUS 2019

€ 1.625,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer/hut: € 360,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
24/25 juli:		
DFDS IJmuiden - Newcastle
25/30 juli:		
Hilton Belfast - Noord Ierland
30/31 juli:		
Crown Hotel Boroughbridge - Engeland
31 juli/01 augustus:		
P&O Hull - Rotterdam
Hotelinfo:
We verblijven
op deze reis in
een zeer goed
hotel, waar
het u aan niets zal ontbreken.
Alle kamers zijn voorzien van modern
comfort, zoals bad of douche, toilet,
telefoon, televisie. Dagelijks heeft u
een uitgebreid ontbijtbuffet en een
dinerbuffet of een driegangendiner.
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