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WELKOM
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Soms wil je het moderne leven even aan de kant
schuiven voor meer authentieke ervaringen. En laat
Ierland daar nou het perfecte middel voor zijn. Ierland
is meer dan een bestemming, het is een gevoel ...
Het is de opwinding die je ervaart als je boven op de
Slieve League kliffen op de Wild Atlantic Way staat.
De sensatie van een Ierse muzieksessie, zoals in
Matt Molloy’s in Westport, county Mayo, of House of
McDonnell in Ballycastle, county Antrim.
De koelte tegen je vingertoppen als je de eeuwenoude
stenen aanraakt die verspreid liggen op de eilandjes
in Lough Erne in Fermanagh. De beleving van het
scheepsbouwverleden van Belfast, de stad van de
Titanic. En het bekijken van de opnamelocaties van
Game of Thrones® of de schuilplaats van een Jedi, zoals
te zien in Star Wars. Het is de enorme hartelijkheid die
verweven is met de Ierse volksaard.
Ierland is een avontuur dat op je wacht. Dus... druk op
de groene knop en ontdek iets nieuws!

INHOUD

MUSSENDEN TEMPLE
COUNTY ANTRIM

Druk op de Groene Knop
voor prachtige uitzichten
en een warm welkom.
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E

r zijn van die momenten op het eiland Ierland dat je
ineens voelt dat alles op zijn plek valt. Dan komt het
eiland bij je binnen en voel je je diep van binnen geraakt. Het kan
je overkomen op een verlaten Atlantisch strand waar je tegen
de zilte zeewind inloopt, met het geluid van de woeste golven
in je oren en de witte zeemeeuwen hoog boven je. Het kan je
overkomen als je over een bospad wandelt met de geur van de
aarde om je heen en waar je op een verlaten middeleeuws kasteel
stuit met afbrokkelende muren begroeid met klimop. Of het
kan je overkomen te midden van een traditionele muzieksessie
waarbij je wel móet meebewegen op het aanstekelijke ritme.
Hoe dan ook, het gaat je overkomen. Er komt een moment dat je
Ierland beleeft, dat je het echt voelt.
En daar is een goede reden voor: voor een klein eiland aan de
rand van Europa biedt Ierland werkelijk unieke ervaringen voor
onvergetelijke herinneringen. Zo is er het eeuwenoude oosten
van Ierland, waar duizenden jaren geschiedenis samenvallen
met neolithische monumenten, Normandische kastelen, abdijen,
kerken en rijke landhuizen. Dan is er het verborgen hart van
Ierland, vol onontdekte bezienswaardigheden, zoals stille
waterwegen en authentieke dorpen langs rivieren. En er is NoordIerland, groot van geest en barstend van legenden, grootse
landschappen en literatuur. Doe daar de vriendelijke steden
Dublin en Belfast bij plus de ruige schoonheid van de Wild
Atlantic Way en het is geen raadsel waarom Ierland een van de
meest gewaardeerde bestemmingen van Europa is.
Als je rondreist op het eiland Ierland voel je overal de
geschiedenis om je heen. Van de mysterieuze schoonheid van
6e-eeuwse kloosternederzettingen als Gougane Barra in de ruige
omgeving van West-Cork tot oeroude steencirkels in het landschap
van Beaghmore in county Tyrone. In steden als Waterford en
Dublin is de nalatenschap van de Vikingen nog steeds merkbaar.
En een wandeling door Armagh maakt al snel duidelijk waar zijn
reputatie als ‘stad van heiligen en geleerden’ vandaan komt.
THE CAUSEWAY COAST
COUNTY ANTRIM
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BELFAST

HET VERBORGEN hart van Ierland bestaat

ELKE BEZOEKER WORDT in Dublin verwelkomt

OP HET EERSTE, gezicht is het oosten van

DE WILD ATLANTIC WAY is een prachtige ruige

BELFAST IS BEROEMD als de stad waar

uit een landschap met vele kanalen,
kronkelende rivieren, meren, bossen
en veenmoeras en het is een perfecte
bestemming voor wie houdt van
buitenactiviteiten. Ontdek fantastische
natuurpaden vol geschiedenis in het
Lough Boora Discovery Park in county
Offaly. Ga suppen op de kanalen van
county Leitrim. Of fiets in county
Westmeath het Old Rail Trail waar geen
gemotoriseerd verkeer mag komen.
Met zoveel natuurschoon is het geen
wonder dat het verborgen binnenland
van Ierland een topbestemming is
geworden voor recreatie. Toch vind je
hier ook een overvloed aan geschiedenis
en cultuur. Ga terug naar de prehistorie
met een bezoek aan de Corlea Trackway
in county Longford. Verken de 6e-eeuwse
kloosternederzetting Clonmacnoise. Of
kies een gezellig hoekje in Sean’s Bar in
Athlone, een pub die uit het jaar 900 stamt!

met een glimlach en een paar verhalen en
de stad werd uitgeroepen tot een van de
beste reisbestemmingen voor 2022.. Deze
prachtige Vikingstad aan de rivier de Liffey
heeft kunstenaars van elke discipline
geïnspireerd – en ze worden hier volop
gevierd in prachtige (kunst)musea zoals de
National Gallery, de National Museums,
het Irish Museum of Modern Art en het
Museum of Literature Ireland.
Ontdek de politieke geschiedenis van
de stad tijdens een rondleiding door het
Dublin Castle, de Glasnevin Cemetery of
de Kilmainham Gaol. En in Trinity College
ligt een van de topschatten van het eiland:
een 9e-eeuws geïllumineerd manuscript
genaamd The Book of Kells. En voor een
frisse blik op Dublin ga je naar buiten. De
stad is fraai gelegen aan de rand van Dublin
Bay, dus doe wat de lokale bewoners doen
en wandel over het schitterende Howth
Cliff Path in het noorden van county Dublin.

Ierland een geheel van vruchtbare
groene velden, drukke stadjes en
kalme rivieren. Maar dit landschap zit
boordevol ongelofelijke verhalen, telt veel
verbluffende neolithische monumenten
en heeft ontelbaar veel kastelen.
Het verbazingwekkende aan dit deel
van het eiland is de enorme hoeveelheid
geschiedenis dat het omvat. Kijk maar
eens naar Newgrange, een belangrijk
megalithisch monument dat ruim 5000
jaar oud is, of de Rock of Cashel, een
spectaculaire archeologische site. Je
kunt hier ook Ierlands middeleeuwse
geschiedenis volgen via de kastelen, abdijen
en kerken, van het enorme Trim Castle
in county Meath tot de 13e-eeuwse Black
Abbey in Kilkenny. Ook als je van tuinen
houdt, zit je hier goed: het Powerscourt
House and Gardens, de Mount Usher
Gardens en de tuinen van het Lismore
Castle zijn allemaal zeer de moeite waard.

kustroute vol wowmomenten. Met een
lengte van 2500 km is het een van de
langste kustroutes ter wereld en je treft
er een aaneenrijging van traditionele
cultuur, knusse pubs en onvergetelijke
ervaringen. Loop over de beroemde
voetbrug van Mizen Head in county Cork
en zie hoe onder je de kolkende golven hoog
tegen de grillige rotsen slaan. Ontdek het
authentieke eilandleven op de Aran islands
in county Galway. Of bezoek de Céide Fields
in county Mayo, een van de uitgestrektste
monumenten uit de steentijd.
Met torenhoge kliffen, rotsige
schiereilanden en stille baaien is het
landschap van de Wild Atlantic Way
simpelweg spectaculair. Maar deze kustlijn
heeft meer te bieden dan prachtige natuur:
er is de hartelijkheid van de mensen, de
levendige cultuur met muzieksessies,
literatuurfestivals en fantastisch lokaal
eten.

de Titanic werd gebouwd, maar nu
draait het hier vooral om muziek. In
november 2021 kreeg Belfast de status
van Unesco-muziekstad dankzij zijn
rijke muzikale erfgoed. En als je op zoek
bent naar pakkende traditionele muziek,
alternatieve jazz of punkrock, dan zit je
hier goed.
Naast de geweldige muziek is Belfast
een stad vol verrassingen. Slenter over
de St. George’s Market voor een indruk
van de zinderende culinaire scene
van de stad. Of kies voor een menu
van verfijnde, lokale gerechten in het
Michelinsterrenrestaurant Ox. Wil je
meer te weten komen over de maritieme
en scheepsbouwgeschiedenis van
Belfast? Ga dan naar Titanic Belfast en
de SS Nomadic. En voor een onvergetelijk
uitzicht zet je koers naar het Belfast
Castle, gelegen op een heuvel in het Cave
Hill Country Park.

NOORDIERLAND
MET ZOVEEL TE DOEN in Noord-Ierland is
het moeilijk om te weten waar je moet
beginnen. Je eerste stop? Dat moet de
Causeway kustroute zijn. Deze extreem
mooie weg slingert langs de rand van
de kust van noordelijk Antrim en omvat
opwindende bezienswaardigheden
als de touwbrug van Carrick-a-Rede
en de Giant’s Causeway, een Unescowerelderfgoedplaats. Je kunt het
adembenemende Torr Head, het imposante
Dunluce Castle en de spannende
opnamelocaties van Game of Thrones®
gaan ontdekken! Ook een stukje weg van
de kust zal Noord-Ierland je bekoren met
zijn grote persoonlijkheid en wondermooie
landschappen. Ga op in de sfeervolle
pracht van de met heide begroeide Mourne
Mountains, duik in de lokale culinaire
tradities tijdens een les broodbakken
of whiskeyproeverij en ontdek de
fascinerende streekgeschiedenis in het
Ulster American Folk Park.
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mposant en inspirerend ... op het eiland Ierland wil je één
zijn met de natuur. Op een strand staan met de wind om je
oren en de schoonheid van de Atlantische Oceaan voelen. De
poëtische bekoring van de Wicklow Mountains ervaren, gevormd
gedurende vele duizenden jaren. Stil in het landschap zitten
onder een nachtelijke hemel en turen naar de ontelbare sterren
in een van de meest afgelegen delen van Europa, het Inishowen
Peninsula.
Van de punt van Malin Head in county Donegal tot de be
schutte Kinsale Harbour in county Cork; de wildernis van de
westkust op de Wild Atlantic Way zal je overweldigen met zijn
door stormen geteisterde kliffen en baaien en je verrassen met
de hartelijkheid van de mensen. Er zijn afgezonderde eilanden
met eeuwenoude tradities, rotsige landtongen omgeven door de
woeste zee en vriendelijke plaatsjes met uitnodigende, traditionele pubs met haardvuur en iedere avond livemuziek. Ten noordoosten van Donegal ontmoet de Wild Atlantic Way de Causeway
kustroute, een van de beste autoroutes in Noord-Ierland. Hier ligt
de weg dicht tegen de kust en slingert rond woeste kapen, langs
zandstranden en door dalen vol gaspeldoorn. Je kunt lunchen in
de fraaie haven van Ballintoy, over het historische Gobbins klifpad lopen en mooie dorpen als Glenarm bezoeken.
En al vind je in Ierland niet de hoogste bergen van Europa,
bij ons barsten de veenmoerassen, hoge heidevlaktes en groene
bergdalen van de fascinerende mythen, legenden en eeuwenoude verhalen. We hebben Croagh Patrick in county Mayo, waar
St Patrick 40 dagen verbleef in 441, en de Slieve Gullion in county
Armagh, waar de legendarische held Cú Chulainn zijn naam aan
dankt. In county Down ligt de grootste bergketen van Noord-Ierland, populair bij wandelaars. Er wordt gezegd dat de besneeuwde toppen van de Mourne Mountains de in Belfast geboren
schrijver C.S. Lewis inspireerde tot het ijzige wonderland Narnia.
In de winter zie je gemakkelijk waarom.
Op zoek naar een plek om inspiratie op te doen? Je zou niet
de eerste zijn die helemaal verliefd wordt op de heldere meren,
waterwegen en rivieren van Ierland. Oude Kelten, monniken en
rovende Vikingen hebben allemaal hun stempel gedrukt, wat is
terug te zien in de heidense beelden en afbrokkelende kerken die
het verleden in kaart brengen. Je zult weg zijn van de verlatenheid en stilte van deze waterrijke plekken, van de machtige rivier
de Shannon tot de kasteelrijke oever van Lough Erne in county
Fermanagh. De bijzondere landschappen van Ierland zijn een
klasse apart.

BURREN
COUNTY CLARE
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DE
OUDHEDEN
oor een relatief klein eiland heeft Ierland een groot aantal
neolithische ganggraven, oude begraafplaatsen en mysterieuze steencirkels. Deze bouwwerken omsluiten de geheimen
van het vroegste verleden van het eiland. Ze bevinden zich veelal op imposante plekken, zoals de 6000 jaar oude Céide Fields in
het ruige veenmoeras in county Mayo en de Legananny Dolmen,
een 5000 jaar oud portaalgraf op de helling van de Slieve Croob
in county Down.
Als je bedenkt dat veel van deze plekken duizenden jaren oud
zijn, verkeren ze vaak nog in opvallend goede staat. Neem bijvoorbeeld Newgrange. Het ganggraf werd rond 3200 v.Chr. gebouwd
en is daarmee ouder dan Stonehenge en de Egyptische piramiden.
Toch is het nog perfect intact; de grasheuvel is onveranderd en op
de stenen zijn de gravures nog goed zichtbaar.
Iets verderop ligt de Hill of Tara, waar de oude Hoge Koningen
van Ierland werden ingehuldigd. Ben je hier op een heldere dag,
dan kun je vanaf de heuvel mijlenver uitkijken over de talloze
groene velden van county Meath. Er wordt gezegd dat je de helft
van de county’s van Ierland kunt zien.
Wat ook zo fijn is aan deze plekken is hun toegankelijkheid.
Ze liggen niet afgeschermd achter touwen en loopwegen, maar
in het open veld. Zoals de steencirkels van Beaghmore in county
Tyrone, die pas in 1940 werden ontdekt tijdens de turfafsteking,
liggen deze monumenten uit de bronstijd niet verscholen achter
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DALKEY ISLAND
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RATHLIN ISLAND
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NEWGRANGE
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Op het eiland Ierland loont het om goed te kijken.
Terwijl je geniet van een mooi uitzicht, laat je
je blik glijden over imposante overblijfselen
aan het oude verleden van het eiland.

V
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GREAT BLASKET ISLAND
COUNTY KERRY

Landschappen

Newgrange werd rond 3200 v.Chr. gebouwd
en is ouder dan Stonehenge en de Piramiden van
Gizeh in Egypte
een bezoekerscentrum met een hek, maar kun je ze vrij bezoeken
in de Sperrins.
In county Clare ligt de Poulnabrone Dolmen. Dit hunebed is
een eeuwenoude graflocatie, en onthult iets van de grafcultuur
in prehistorisch Ierland. Dit portaalgraf ligt diep in de Burren,
waar de karstplateaus begroeid zijn met wilde bloemen.
Maar soms moet je weten waar je moet zoeken … Ver in
county Fermanagh ligt in het fraaie Lough Erne het Boa Island.
Je kunt het eiland oprijden en vervolgens moet je goed opletten
om de Boa-figuren te zien. In een laantje, verborgen op een oud
kerkhof, vind je de Boa Island Figures: gedetailleerd uitgesneden
Keltische figuren die iets van een totempaal hebben. Stilletjes
staan ze tussen de verweerde grafstenen.
Dit soort vindplaatsen lijken soms niet op hun plek. Alsof ze
op onverklaarbare wijze terecht zijn gekomen in een dal of op
een eilandje. Maar hoe meer je Ierland leert kennen, hoe meer je
zult inzien dat deze historische schatten precies op de plek staan
waar ze thuishoren.

DE EILANDEN

Van dagtrips tot langere verblijven en van traditionele
cultuur tot wilde dieren spotten; ontdek de
mysteries en legenden die verspreid liggen langs
de kust van het eiland Ierland.

V

erspreid voor de winderige kust van Ierland ligt een aantal
van onze best bewaarde geheimen: de eilanden. Hier stuit
je op werkelijk uitzonderlijke landschappen. Witte zandstranden, helderblauw water en ongerept platteland, maar ook vind
je er een manier van leven die uniek is in de wereld.
Neem de Aran Islands. Vanuit Connemara, door Oscar Wilde
beschreven als ‘wilde schoonheid’, neem je de veerboot naar
Inis Mór, Inis Meáin en Inis Oírr (je kunt ook met het vliegtuig, tien minuten in de lucht met geweldig zicht op de kust).
Deze drie eilanden hebben allemaal hun eigen persoonlijkheid
en charme. Ze bestaan uit een uniek landschap, met gigantische rotsplateaus die tot aan de kliftoppen reiken, stenen stapelmuurtjes tussen de velden en kleine rietgedekte cottages
aan zee.
De onbewoonde Blasket Islands in Kerry markeren het westelijkste punt van Ierland (en het kronkelpad naar de veerboot
in Dunquin is ongetwijfeld een van de meest gefotografeerde
plekjes van het eiland). De oversteek is niet voor watjes, maar

als je aan wal gaat op de eilandjes zul je zien dat de tijd er honderden jaren lijkt te hebben stilgestaan. Wandel door de heuvels en je ziet de afbrokkelende stenen en verlaten cottages,
waarvan je bij sommige naar binnen kunt gluren. De Blaskets
werden in 1953 geëvacueerd, met toen nog slechts 22 bewoners.
Het zal je niet verbazen dat dankzij de ongerepte natuur
de Ierse eilanden veel wilde dieren aantrekken. Nergens is
dat zo duidelijk als op Rathlin Island. Op 10 km voor de kust
van county Antrim is het eiland een belangrijke schakel in de
vogelbescherming. De Royal Society for the Protection of Birds
(RSPB) heeft een eigen zeevogelcentrum op de kliffen. Je kunt
er prachtige en zeldzame vogels spotten, zoals zeekoeten, alken
en papegaaiduikers, en je hebt er ook schitterend uitzicht op
het eiland Ierland.

Bereikbaarheid
De Ierse eilanden zijn goed bereikbaar. Sommige hebben een
brug (zoals Achill Island), andere zijn getijde-eilanden (Coney
Island in county Sligo) zodat je er bij eb heen kunt lopen, en voor
andere neem je een lokale boot (zoals Devenish Island in county
Fermanagh). Maar voor de meeste eilanden moet je met de veerboot. Voor kleine en onbewoonde eilanden zijn de overtochten
beperkt, maar grotere eilanden zijn, afhankelijk van het weer,
het hele jaar bereikbaar.
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issoep eten bij het haardvuur in een pub aan de ruige kust.
Een traditionele Irish stew op een 18e-eeuwse markt.
Afternoontea met uitzicht over een stil, mistig meer. Eten in Ierland gaat niet alleen over smaak; het gaat ook om de plek, ervaring, de zee, het land en de mensen die het maken.
Of je nu geniet van sublieme lokale seizoensgerechten in Wine
& Brine in Moira, county Armagh, of smult van mosselen uit Killary Harbour bij de foodtruck Misunderstood Heron in de woeste
natuur rond het Killary Fjord in county Galway, het is gegarandeerd een onvergetelijke ervaring.
Om het hart en de ziel van Iers eten te ontdekken, kun je
prima beginnen met een boerenmarkt. De kramen liggen vol
ambachtelijke kaas en vleeswaren, gerookte zalm, sodabrood en
biologisch lamsvlees en zijn daarmee een afspiegeling van de
rijkheid en variëteit van wat er allemaal lokaal verkrijgbaar is.
Overal op het eiland vinden boerenmarkten plaats, veelal in het
weekend. Aanraders zijn de Midleton Farmers’ Market in county
Cork, de Kilkenny Farmers’ Market in de middeleeuwse stad
Kilkenny en de Walled City Market in Derry~Londonderry.
De English Market heeft een speciaal plekje in het hart van de
bewoners van Cork. De markt bestaat al sinds 1788 en je kunt er
traditionele specialiteiten kopen, zoals drisheen (bloedworst) en
varkenspoten, maar ook vers brood, vis, kaas en gekruid rundvlees, een favoriet uit Cork. In Belfast is de historische St George’s
Market (vr t/m zo) dé plek voor foodies op zoek naar alles van hertenvlees tot de beste toffees.
Naast de markten barst het eiland ook van de pubs, restaurants
en cafés waar je traditioneel Iers eten kunt proeven. Bestel een
Guinness en schuif aan voor een eeuwenoude traditie in de vorm
van Irish stew in Hargadons, een kruidenier/pub in Sligo, of een
Ulster fry bij Maggie Mays in Belfast. En zoek op de menukaarten
ook naar boxty (aardappelpannenkoek), coddle (Dublins gerecht
met spek, worst en aardappel), blaa (typisch zacht, bloemig
broodje uit Waterford) en natuurlijk Ierse whiskey, Ierse stout en
lokale soorten bier en gin.
Als je rondreist, ontdek je vanzelf de opwinding die rond de
huidige eetscene hangt, van eetfestivals en pop-upeettentjes op
straat tot Michelinsterrenrestaurants. Maar voor een geweldige
mix van sfeer, traditie en fantastische smaken is een festival de
place to be. Geniet van de allerbeste lokale oesters tijdens het
Carlingford Oyster Festival in augustus, ga naar de county van
de boomgaarden voor het Food & Cider Weekend in september in
Armagh of neem het ervan tijdens het Kinsale Gourmet Festival
in oktober!
JOHNNIE FOX’S PUB
COUNTY DUBLIN
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VOORTREFFELIJKE
CULINAIRE TOURS

I

Culinaire tours zijn perfect om de pure smaken en
traditionele gerechten van de verschillende regio’s
op het eiland Ierland te ervaren ...

erland ondergaat een eetrevolutie nu boeren, vissers, producenten en chef-koks inzien dat hun groene eiland een aantal
van de puurste en beste smaken ter wereld voortbrengt. En culinaire tours zijn erg populair bij zowel bewoners als bezoekers
om het beste te ervaren van elke plaats.
“We horen steeds dat ze wilden dat ze de tour aan het begin
van hun trip hadden gedaan”, zegt Caroline Wilson van Taste
& Tour NI, gericht op wandelingen met eet- en drinkthema in
Belfast. “Ze staan verbaasd van de verscheidenheid en vinden
het tof dat ze de locals ontmoeten, niet alleen andere toeristen.”
Elke tour heeft zijn eigen karakter. Op zo’n 1,5 uur van
Belfast ontdek je met Enniskillen Taste Experience verschillende kanten van de eetcultuur van deze historische plaats, van
de Fermanagh Black Bacon van slager Pat O’Doherty, afkomstig van graskoeien op Inish Corkish Island in Lough Erne, tot
hedendaags dineren in stijl bij 28 Darling Street.
Wil je meer te weten komen over de foodiestad Cork? De
deskundige gidsen van Fab Food Trails informeren je over Corks

historische English Market, waar unieke producten als pens
en gekruid rundvlees gepaard gaan met een stukje lokale historie. De tour Around the Marketplace van Galway Food Tours
begint met Atlantische oesters en Ierse boerenkaas op de populaire boerenmarkt van de oude stad, gevolgd door bezoekjes
aan bekroonde restaurants en cafés om de mensen achter
al dat eetsucces te ontmoeten. En tijdens de 4-uur durende
Made in Derry Food Tour in de historisch ommuurde stad
Derry~Londonderry ontdek je 25 verschillende soorten hapjes
en drankjes waaronder streetfood, ambachtelijk bier en kaas.
Wat je natuurlijk ook kunt doen, is je verdiepen in Ierlands vruchtbare platteland. De Burren Food Trail kun je zelf doen en omvat
vijf themaroutes die je meenemen van veld tot bord in een streek
van Ierland die zich snel ontwikkelt tot een hotspot voor ecotoerisme. Liever zelf aan de slag? Ga mee met een wildplukwandeling
van Wicklow Wild Foods waarbij je ingrediënten in het wild ontdekt op het mooie platteland van county Wicklow.
Maar al deze tours hebben als overeenkomst dat je de kans
krijgt lokale mensen te ontmoeten en samen met hen de eet-tradities te herontdekken en het een nieuwe plek te geven in de
veranderende identiteit van het eiland.

1

2

3

4

Mensen zijn verbaasd over de verscheidenheid aan
eten en vinden het tof dat ze de locals ontmoeten en
niet alleen andere toeristen
EEN WILDPLUKWANDELING
COUNTY WICKLOW

PROEF DE WILD
ATLANTIC WAY

DE NATUURLIJKE
SMAKEN VAN
IERLAND

Geweldige smaken, producenten met passie en tradities
die van generatie op generatie worden doorgegeven;
dit is hét moment om van de ware smaak van
Ierland te genieten.

M

et rijk gevulde oceanen en vruchtbare grond ben je in Ierland verzekerd van heerlijke, verse en pure producten op
je bord. Neem bijvoorbeeld rundvlees ... Door de sappige weides
en kleinschalige boerderijen zijn graskoeien de standaard op het
eiland. Wil je het zelf proeven? Neem een burger van wagyurund bij de foodtruck Pyke ’N’ Pommes in Derry~Londonderry of
zoutgerijpt lendenstuk van Glenarm-korthoornrund van Hannan Meats bij het Balloo House in county Down.
Lamsvlees is de basis van Irish stew, een van Ierlands beroemdste gerechten. Deze stoofschotel met lam, aardappel, ui
en wortel is simpel, maar onverminderd populair en staat voor
de traditionele manier van koken boven een open vuur.
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ENNISKILLEN TASTE
EXPERIENCE

1
2
3
4

Pyke ’N’ Pommes Derry~Londonderry
Sheridans Cheesemongers Galway
Harry’s Shack County Londonderry
Glenarm Shorthorn County Antrim

De commerciële productie van boerenkaas kwam eind jaren
1970 in Ierland van de grond en is een van de opmerkelijkste van
Europa, met krachtige nieuwe smaken als de rauwmelkse blauwe
kaas Young Buck en gevestigde favorieten als Durrus, Killeen en
St Tola. Bezoek een kaasmaker, zoals Cashel Farmhouse Cheese
in county Tipperary, en kom meer te weten over het kaasmaken.
Of ga naar een boerenmarkt, ideaal om lokale kaasmakers te ontmoeten en hun ambachtelijke producten te proeven.
De smaken van de kust komen tot hun recht op de Taste the
Atlantic-route op de Wild Atlantic Way, met rondleidingen bij
rokerijen, visproducenten en oesterkwekers. Neem het ervan
en bestel in restaurants langs de kust van het eiland gerookte
Atlantische zalm, oesters, mosselen en krab.
Ook buiten de betere restaurants of traditionele pubs kun
je terecht voor de smaken van de overvloedige oceaan. Smul
van versgevangen vis in Harry’s Shack op Portstewart Strand
in county Londonderry of van bekroonde vissoep in Killybegs
Seafood Shack, met uitzicht over de vissershaven Killybegs in
county Donegal. Voor iets een beetje anders dan anders moet je
het zeewier van ons eiland proeven, zoals dulse en Iers mos aan
de kust van county Antrim.
En met een nieuwe generatie wereldse chef-koks die met
enthousiasme de natuurlijke producten van het eiland gebruiken, kun je overal genieten van de smaken van Ierland!
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e ziel van Ierland laat zich niet vangen, die moet je
beleven. Door de verhalen, liedjes, sfeer en het landschap
komen de mensen hier steeds weer terug.
Met ruim 3000 km aan kustlijn heeft de zee een onherroepelijke invloed op de cultuur van Ierland, zeker in de steden en dorpen aan de kust. Van de currachs (speciale boten), uniek voor het
westen van Ierland, tot de vuurtorens op de rotsige kapen, het
leven wordt hier bepaald door de oceaan. De kustgemeenschappen spelen een grote rol in het levend houden van de Ierse taal.
Veel lokale bewoners spreken elke dag hun moedertaal in de
gebieden die bekendstaan als Gaeltachtaí. Bezoek Achill Island
in county Mayo of het westelijke deel van de Dingle Peninsula
in county Kerry en je hoort er de taal op straat. Verder noordelijk
in county Antrim en op de Ards Peninsula geldt dat ook voor de
sprekers van het Ulster-Scots (Ullans), van wie de traditionele
muziek en dans ervoor zorgen dat de cultuur behouden blijft.
Voor zo’n klein eiland levert Ierland een enorme bijdrage aan de
wereldliteratuur. Toneelschrijvers, dichters, liedjesschrijvers en
verhalenvertellers; het Ierse literaire erfgoed omvat vier Nobelprijswinnaars (George Bernard Shaw, WB Yeats, Samuel Beckett
en Seamus Heaney) en is nog steeds succesvol met dichter en
Pulitzerprijswinnaar Paul Muldoon en bekroonde auteurs als
Eimear McBride, Emma Donoghue, Colm Tóibín en Anna Burns.
Deze schrijvers volgen de traditie van het verhalen vertellen
(seanchaí in het Iers), zoals de gewoonte is op het eiland Ierland in
de vorm van overgeleverde folklore, heldenverhalen en mythen.
De oude kunst van storytelling staat centraal tijdens evenementen als het Cape Clear Island Storytelling Festival in county
Cork (sep) en populaire literatuurfestivals als de Listowel Writers’
Week (mei) in county Kerry, het Dalkey Book Festival in county
Dublin (juni) en het Hillsborough Festival of Literature and Ideas
(april) in county Down. En in Dublin, een Unesco-literatuurstad,
krijg je het complete verhaal in het Museum of Literature Ireland,
met multimedia-exposities en unieke artefacten.
Natuurlijk zijn er heel wat verhalen over de tong gegaan bij het
haardvuur in een traditionele Ierse pub. Toch is zo’n pub vooral
beroemd als plek om naar muziek te luisteren. Overal op het
eiland, van de wereldse steden Cork en Waterford tot landelijke
plekjes als de 17e-eeuwse Crosskeys Inn in county Antrim, vind je
talloze traditionele pubs met iedere week veel muzieksessies van
zowel vaste als gastmuzikanten. Ga naar binnen, neem plaats en
geniet van de liedjes. En heb je zelf ook wat in je mars, speel dan
vooral mee ... hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
HOTEL DOOLIN
COUNTY CLARE
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FESTIVAL EILAND

Weer of geen weer, het festivalseizoen in Ierland kent
geen einde. Er is altijd wel wat te vieren en de Ieren
houden van een goed feest.
Lente

1

2

Het eiland Ierland komt op 17 maart tot leven op St. Patrick’s
Day. Naast het beroemde St. Patrick’s Festival in Dublin vinden
er ook fantastische festiviteiten plaats in Cork, Limerick, Waterford, Sligo en Kilkenny. In Armagh, waar St. Patrick zijn eerste
kerk bouwde, kun je genieten van het geweldige Home of St. Patrick Festival. Als je in mei in Mayo bent, kun je de hele maand
van allerlei evenementen genieten, zoals het Achill Island Film
Festival en Your Mayo Roots. Nog niet verzadigd? Probeer het
Belfast Maritime Festival op de kades, met zeilreuzen, nautisch
plezier en geweldig eten.

3

Zomer
Sea Sessions trapt de zomer af. Het is het grootste muziek- en
surffestival in Ierland en trekt duizenden naar Bundoran in
county Donegal. De Ould Lammas Fair is een mix van traditionele muziek en dans, paarden- en ambachtelijke markten en
nog veel meer in de kustplaats Ballycastle in county Antrim.
En wat cultuur betreft, heb je keus te over met Bloomsday in
Dublin, het Dalriada Festival in Glenarm Castle in county Antrim en het Carlow Arts Festival in Carlow.

4

5

DRIE STEDEN

Met 11 steden vol fantastisch eten, relaxte locals en heel
veel cultuur valt er een hoop te beleven op het eiland
Ierland. Hier zijn er drie om mee te beginnen.
Geweldig voor de sfeer: Cork
Cork is trots op zijn erfgoed, cultuur en eten. En terecht! In deze
opgewekte kleine stad aan de rivier de Lee hangt een informele
sfeer en vind je leuke straatjes en hippe wijken plus geweldige pubs
en restaurants. Je eerste stop? De English Market! Deze 18e-eeuwse overdekte markt is tot de nok gevuld met etenskraampjes vol
traditionele gerookte vis, lokale kaas en nog veel meer. Het is een
voortreffelijke plek voor een voorproefje van de beroemde eetcultuur van Cork. Ga hier lunchen in het Farmgate Café voordat je
beslist welke van de vele attracties van Cork je daarna gaat doen.
Je kunt de historische Cork City Gaol bezoeken, kunst bekijken in
de Crawford Municipal Art Gallery of ambachtelijke biersoorten
proeven in de Franciscan Well Brewery, en dat zijn nog maar een
paar aanraders.

Geweldig voor het straatleven: Galway
Hartelijk, onconventioneel en vol energie, Galway is een toonbeeld van het beste van het westen. In de straten van de stad
gonst het letterlijk van de muziek! Galway is beroemd om zijn
straatmuzikanten, vooral in Shop Street, William Street en de
historische Spanish Arch. ‘s Avonds schalt hier overal traditionele Ierse muziek uit de pubs. Zo zijn Tig Cóilí, Taaffes Bar en
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HERFST
Het festivalseizoen is in de herfst goed op dreef met het
18-daagse Dublin Theatre Festival en het Belfast International
Festival vol theater, dans en beeldende kunst. In Cork staat het
Guinness Cork Jazz Festival met internationaal erkende bluesen jazzmuzikanten centraal. Maar het festival dat elk najaar de
show steelt is Derry Halloween. Dit akelig goede festival heeft
de reputatie als beste halloweenfeest ter wereld, met spookhuizen, horrorwandelingen en spectaculaire verkleedpartijen. Het
wordt op de hielen gezeten door het Púca Halloween Festival
in county Meath en county Louth. Dit is vernoemd naar het Iers
voor spook en blinkt uit in griezeligheid!

WINTER
Het Wexford Festival Opera is uitgeroepen tot beste operafestival ter wereld en trakteert het zuidoosten elk jaar op 12 dagen
operapracht. Muziek van een totaal andere orde hoor je tijdens
de Atlantic Sessions in Portrush en Portstewart met concerten
in restaurants, hotels en cafés aan de prachtige Causeway kust.
En Dublin maakt zich op voor de feestdagen met het Docklands
Christmas Festival en het New Year’s Festival. Aan het begin
van het nieuwe jaar moet je in de Dublinse wijk Temple Bar zijn
voor de traditionele muziekoptredens van TradFest.

PÚCA FESTIVAL
COUNTY LOUTH

6
1
2
3
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Cork City Gaol
The Quays Galway  
Derry Girls mural Derry~Londonderry
Cork city
Galway city
The Guildhall Derry~Londonderry

The Crane Bar met name beroemd om hun fantastische optredens. Voeg daar nog Galway’s status als UNESCO filmstad, de
benoeming tot Europese cultuurstad 2020 en het feit dat het
is verkozen tot een van Lonely Planet’s top 10 steden om te
bezoeken in 2020 aan toe, en je kunt niet meer om Galway als
stedentrip heen.

Geweldig voor cultuur: Derry~Londonderry
Derry~Londonderry is een kleine stad omsloten door 16eeeuwse stadsmuren en heeft een grote persoonlijkheid. Overal
kun je de sporen van het verleden zien, van de mooie oude
gebouwen en smalle steenstraatjes tot de bekroonde musea
die het opzienbarende verhaal van de stad vertellen. Maar
Derry~Londonderry wil niet alleen in het verleden blijven
hangen – in zijn recente periode als UK City of Culture werden
lokale kunstenaars onder de aandacht gebracht en in baanbrekende galeries als de Void en Eden Place kun je Ierse en internationale kunst bewonderen. De Bogside Artists illustreren de kracht
van kunst door hun politieke muurschilderingen. Ook muziek
zit in het DNA van de stad en een avondje uit kan beginnen met
opwindende indiepop in het Nerve Centre en eindigen met een
pint en traditionele muziek in de pub Peadar O’Donnell’s. Doe
daar een halloweenfestival van wereldformaat bij, veel leuke
koffietentjes en de kans om in de voetsporen te lopen van de
Derry Girls: Derry~Londonderry raakt precies de juiste snaar.
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en kajaktocht over een kalm kanaal, omringd door groen.
Fietsen rond een meer met uitzicht op chique landhuizen
en grote bossen. Een wandeling over een kustpad door zandduinen en dicht langs beukende golven. Een vakantie in Ierland
betekent de weidse natuur intrekken en actief zijn. En met zo’n
grote diversiteit aan landschappen, van stille groene dalen tot
ruige Atlantische stranden, gaat het beleven van al dat natuurschoon helemaal vanzelf.
Wat betreft avonturen voor wandelaars biedt Ierland een
enorme rits aan paden, routes en zelfs wandelfestivals voor
zowel beginners als zeer ervaren lopers. Je kunt genieten van
aan-de-rand-van-de-wereld-uitzichten en de zilte zeelucht op
klifpaden rond Slieve League in county Donegal, de Causeway
kust in Noord-Ierland en Loop Head in county Clare. Je kunt wegduiken in de groene schoonheid van glooiende dalen zoals de
Glen of Aherlow in county Tipperary. En je kunt rond de granieten
uitlopers van de Mourne Mountains in county Down cirkelen. Er
zijn langeafstandsroutes over de kapen die uitsteken in de Atlantische Oceaan en korte paden door oude bossen. En overal wacht
je een warm welkom.
En je hoeft niet per se te wandelen om die geschiedenis te ontdekken. De waterwegen van Ierland zijn getuige geweest van
grote oorlogsgevechten op de Shannon en paardentrekschuiten
die langs de kanalen voeren. Vandaag de dag zijn het mooie en
stille plekken, omgroeid met varens en riet, vol vogels en andere
dieren. Ga nachtkajakken op Lough Hyne in county Cork, waar
de bioluminescentie van levende organismen het water oplicht
als een explosie van sterren. Of ontdek het doolhof aan baaien,
smalle geulen en eilanden van zowel Upper als Lower Lough Erne
in county Fermanagh.
Het verborgen binnenland van Ierland biedt allerlei fantastische avonturen weg van de gebaande paden, in bosparken en
veenmoeras en langs kanalen en rivieren. Kies voor een prettig
langzaam kajakavontuur op het Lough Allen Canal in county
Leitrim, ga de hoogte in met een wandeling tussen de boomtoppen in het Lough Key Forest Park in county Roscommon of loop
door 360 miljoen jaar aan geologie in het Cavan Burren Park in
county Cavan.
Een van de bijzonderste aspecten van buiten zijn in de natuur
op het eiland Ierland zijn de dieren in het wild. West-Cork is een
Europese topbestemming voor het spotten van walvissen. De
Blasket Islands in county Kerry worden met een kolonie van ruim
1000 grijze zeehonden wel de zeehondenhotspot van Ierland
genoemd. En voor uitstekend vogels spotten moet je op Rathlin
Island in county Antrim zijn, waar je papegaaiduikers, zeekoeten
en kwartelkoningen kunt zien.
ACHILL ISLAND
COUNTY MAYO
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FIETSGELUK
Sneller dan wandelen, maar traag genoeg om te
kunnen genieten van de vergezichten en sfeer
van het platteland: de Greenways in Ierland
zijn perfecte routes voor een
autovrije vakantie.

A

ls je nog nooit van Greenways hebt gehoord, dan is de naam
wel een hint. Het is een netwerk van paden voor fietsers en
wandelaars, vaak over oude spoorwegen en weg van gemotoriseerd verkeer. Na het openen van de magnifieke Great Western
Greenway in county Mayo kreeg het concept van de ‘greenways’
(wandel- of fietspaden door groenzones) navolging in alle delen
van het eiland. Een van de nieuwste is de 130 km lange Royal
Canal Greenway van Maynooth in county Kildare tot Cloondara in
county Longford. Als je fietst, komt het platteland om je heen echt
tot leven. En je kunt stoppen waar je wilt om ervan te genieten.
Dus waar moet je beginnen? Voor een fantastisch avontuur
aan de zuidoostkust is de Waterford Greenway ideaal. Deze route
loopt over 11 bruggen en onder drie imposante victoriaanse viaducten en komt uit bij Dungarvan Bay. Onderweg kom je langs
allerlei plekken die overlopen van Ierse geschiedenis. Kasteelruïnes, 18e-eeuwse papierfabrieken, viaducten, gastvrije dorpen; allemaal maken ze deel uit van de rijkheid van deze streek.
Lang voor de komst van de spoorwegen was dit het grondgebied van de Vikingen. Je komt langs overblijfselen van hun nederzettingen en het zal je opvallen hoeveel de Noormannen van
een goed uitzicht hielden. Ierland kan inderdaad nat zijn. Dus als
de zon even weg is, kun je in een knusse pub schuilen en luisteren
naar de motregen die de Greenways nog groener maakt.
Deze routes doorkruisen het opvallend mooie platteland overal
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GRAIGUENAMANAGH
COUNTY CARLOW

DE SPERRINS
COUNTY TYRONE

Natuur

PAARDRIJDEN
LOUGH DERG, COUNTY CLARE
KILMACTHOMAS VIADUCT
WATERFORD GREENWAY

Dit is werkelijk een terug-naar-de-natuur-manier
van reizen; je voelt de wind op je gezicht, ademt de
zeelucht in en ruikt de wilde bloemen
op het eiland. De Boyne Greenway begint in Dominic’s Park aan
de zuidoever van de rivier de Boyne in Drogheda in county Louth
en eindigt bij het bezoekerscentrum van de Battle of the Boyne
in Oldbridge in county Meath. Met slechts 1,9 km is het maar een
korte wandeling, maar wel inclusief een heel mooi stuk langs de
rivier de Boyne.
De Comber Greenway omvat aspecten uit de unieke historie
van Belfast. De route loopt over een oud treinspoor vlak bij de
oude scheepswerf van Harland & Wolff (waar de Titanic werd
gebouwd). Het is een rustige, groene doorgang door de stad die
uitkomt op het open platteland, waar je in de verte de Scrabo
Tower ziet. De toren werd trouwens gebouwd ter ere van een
lokale man die meevocht in de napoleontische oorlogen. De geschiedenis is hier altijd dichtbij.
Overal in Ierland op de Greenways ben je verzekerd van een
makkelijke manier om indrukwekkende bezienswaardigheden
te zien. Het ideale van de fiets is dat je altijd een zitplaats met
goed zicht hebt.

BUITEN DE
GEBAANDE PADEN

Overal op het eiland Ierland vind je locaties waar je
perfect kunt wandelen, fietsen, paardrijden en kajakken
... Je hoeft alleen maar om je heen te kijken.

I

n het binnenland van county Tyrone en county Londonderry
waait de wind over de verweerde stenen van de Sperrin
Mountains. Graskatoen, heide en wilde orchideeën wuiven in
de wind op het veenmoeras, in de stille dalen en heuvels. Dit
is een wandelparadijs, waar de moderne wereld wegvalt en
de bergtoppen je roepen. De Sperrins vormen een van Ierlands
grootste hooglanden, maar het uitgestrekte, okerkleurige heidelandschap voelt onontdekt. Aan de westzijde van de bergen, en
dicht bij de vriendelijke plaats Omagh, ligt het Gortin Glen Forest Park. Hier kun je een heel ander soort wandelingen maken
op paden die je door het prachtige bosgebied leiden.
Vanaf de bron in de Slieve Bloom Mountains in county Laois
stroomt de rivier de Barrow 192 km naar Waterford Harbour.
Een van de mooiste stukken is de Barrow Navigation in de county’s Carlow en Kilkenny. Omgeven door rustig bosgebied, groene
trekpaden en glooiende velden is dit gemaakt voor unplugged
avonturen. “Onontdekt is een understatement voor de Barrow”,
zegt Martin O’Brien van het Mullichain Café in St Mullins, een

mooi gehucht aan de waterkant. “Glijd over het water en je komt
door boerenland, sluizen en oude dorpen. Het is alsof je een blik
werpt op een voorbije tijd.” Je kunt op veel plekken een kajak of
kano huren om dit fraaie stukje van het eiland te verkennen,
waaronder Go with the Flow River Adventures. Maar ook voor
wandelaars en fietsers is er een hele hoop te doen. Huur een fiets
bij het Waterside Guesthouse of trek je wandelschoenen aan en
loop over het trekpad vanuit het plaatsje Graiguenamanagh
naar St Mullins (7 km) en je bevindt je in een wonderland vol
dieren in het wild, zoals otters en ijsvogels aan de oever.
Het Lough Derg ligt in de county’s Tipperary, Galway en
Clare. Aan de noordoever van het lough ligt het natuurreservaat
Portumna Forest Park, dat is voorzien van vele stille fiets- en
wandelpaden. Let op of je damherten, vossen, dassen of zelfs
een zeearend ziet die allemaal in het park leven. Naast activiteiten als paardrijden, waar de heuvels rond Mountshannon erg
geschikt voor zijn, biedt Lough Derg veel wandelmogelijkheden
die uiteenlopen van een ommetje langs het water tot serieuze
klimtochten. Voor een wandeling door de Ierse mythologie ga
je naar Tountinna en de Graves of the Leinsterman. Tountinna
betekent ‘heuvel van de golven’ en de legende gaat dat tijdens
de grote overstroming alleen mensen op deze heuvel het overleefden. Loop naar de top en het volledige dal van Lough Derg
ligt aan je voeten.
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uke Skywalker mediterend op zijn rotsige eiland. Draken
hoog in de lucht boven Westeros. De verliefde John Wayne
en Maureen O’Hara tegen een achtergrond van groene velden. Er
is één plaats die deze momenten met elkaar verbindt: het eiland
Ierland.
Misschien zijn het de dramatische landschapselementen die
locatiescouts zo aanspreken. Toen voor Harry Potter and the Half
Blood Prince hoge zeekliffen met wind en regen werden gezocht,
voldeden de Kliffen van Moher in county Clare, een hoogtepunt op
de Wild Atlantic Way, perfect. De door de wind geteisterde grandeur van de Mourne Mountains in county Down was het decor
van het bekroonde Philomena, een ontroerend verhaal over een
vrouw op zoek naar haar zoon. Toen Disney op zoek was naar een
sprookjesdorp voor de film Disenchanted viel de keus op Enniskerry in county Wicklow.
Maar niet alleen het natuurschoon is zo aansprekend. Ook een
aantal historische bouwwerken van Ierland speelt een glansrol
op onze schermen. In county Meath was het 13e-eeuwse Trim
Castle een overtuigende invaller voor de versterkte Engelse stad
York in Braveheart van en met Mel Gibson. Elegante landhuizen als Castle Coole in county Fermanagh (Miss Julie met Colin
Farrell en Jessica Chastain) en Killruddery House in county Wicklow (in onder andere Far and Away met Tom Cruise en Nicole Kidman en The Tudors) zijn kant-en-klare filmsets uit een voorbije
tijd die werd gekenmerkt door luxe en privileges. De Kilmainham
Gaol in Dublin en de Crumlin Gaol in Belfast speelden een rol in
films als de klassieker The Italian Job en de grimmige onafhankelijke film Starred Up, maar het waargebeurde drama dat gepaard
gaat met deze gevangenissen overschaduwt de fictie.
Ook de Ierse steden staan regelmatig in de schijnwerpers. De
luidruchtige, komische tv-serie Derry Girls schetst een gedenkwaardig beeld van Derry~Londonderry in de jaren 1990. En het
is leuk om tijdens een bezoek aan deze historische, ommuurde
stad te kijken welke plekken je herkent. Belfast was te zien in
het psychologisch touwtrekken van The Fall, met Jamie Dornan
als seriemoordenaar en Gillian Anderson als politiedetective.
En Dublin is al vaak op het grote doek verschenen, van het realisme
van The Commitments en Once tot het sepiakleurige The Dead van
John Huston, naar het gelijknamige korte verhaal van James Joyce.
Voor liefhebbers van film en tv is het eiland Ierland perfect.
Je kunt bijvoorbeeld de Unesco-filmstad Galway ontdekken of
langs de opnamelocaties van Games of Thrones® in Noord-Ierland
toeren.
GAME OF THRONES STUDIO TOUR
BANBRIDGE, COUNTY DOWN
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Eropuit

ONTDEK DE
SEVEN KINGDOMS
D

Ga op een Game of Thrones®-avontuur door
de bossen, bergen, heiden en kastelen van
Noord-Ierland.

e winter is nooit echt voorbij in Noord-Ierland. De zenuwslopende saga Game of Thrones® is aan haar eind, maar
het erfgoed van deze successerie leeft voort op dit deel van het
eiland, waar meer opnamelocaties van de Seven Kingdoms zijn
dan waar ook ter wereld.
Je treft de wereld van Westeros op de meest onverwachte
plekken. Er zijn Game of Thrones®-deuren te vinden: 10 prachtig
vervaardigde stukken hout in pubs, cafés en herbergen in
Noord-Ierland, gemaakt van door de storm gevelde beuken uit
de Dark Hedges (Kingsroad). Bij juwelier The Steensons in Glenarm in county Antrim kun je de goudsmeden ontmoeten die de
kronen maakten van koning Joffrey en zijn bruid Margaery en
ook de drakenbroches van Daenerys. En in Banbridge in county
Down, op slechts 39 km van Belfast, kun je de Game of Thrones
Studio Tour bezoeken met fantastische beelden, decors, rekwisieten en impressies uit de serie.
Als fan kun je je helemaal verliezen in de opwindende
ervaringen van Winterfell Tours. Bovendien is de locatie op de

binnenplaats van Castle Ward subliem; een plek die de kijkers in
zijn ban hield en figureerde als Winterfell in de serie. “Het was
echt alsof we Westeros binnen waren gestapt”, zegt fan Emily
O’Dwyer. “Ik vond het zwaardvechten een van de hoogtepunten;
toen voelde ik me een echte Stark.” Authenticiteit is hier een
belangrijk deel van de ervaring. Met een bontmantel om je
schouders kun je leren boogschieten, het bijlwerpen proberen en
zelfs een paar schrikwolven ontmoeten.
Een geweldige manier om meerdere opnamelocaties in één
keer te ervaren, is met een tour. En voor alle inside-information zit je goed met een McCombs Coach Tours. Je bent er in het
gezelschap van chauffeurs die ook voor de serie werkten en
Game of Thrones®-acteurs van en naar de Noord-Ierse filmlocaties brachten.
Op de Causeway kustroute zul je verschillende locaties
bezoeken, zoals de 400 miljoen jaar oude Cushendun Caves,
waar Melisandre het schaduwwezen baarde, maar ook Ballintoy
Harbour, waar Theon Greyjoy terugkeerde naar de Iron Islands.

Met een bontmantel om je schouders
kun je leren boogschieten of het
bijlwerpen proberen

GAME OF THRONES STUDIO TOUR
BANBRIDGE, COUNTY DOWN
WINTERFELL
COUNTY DOWN

LUKE’S ISLAND
WILD ATLANTIC WAY

STERRENKRACHT

Je hoeft niet af te reizen naar een verafgelegen
sterrenstelsel om landschappen te vinden
die niet van deze wereld zijn. Star Wars en de
Wild Atlantic Way hebben het perfecte
filmduo gecreëerd.

A

ls je op bepaalde plekken op de Wild Atlantic Way het
gevoel hebt dat je naar een filmset kijkt, dan kan dat kloppen. De filmische kust van Ierland speelde een rol in alles van
The Princess Bride tot Ryan’s Daughter, maar is waarschijnlijk
het allerberoemdst als de eilandretraite van een Jedi en te zien
in zowel Star Wars: The Force Awakens als The Last Jedi.
De eerste aanlegplaats voor de cast en crew van The Force
Awakens was het mooie dorp Portmagee in county Kerry. Hier
vlakbij – 11 km verderop in de Atlantische Oceaan – vind je een
van de meest iconische locaties uit de film: Skellig Michael.
“We waren diep onder de indruk van het eiland”, zegt Martin
Joy, hoofd-locatiemanager. “Het paste zonder twijfel bij ons Star
Wars-universum”. Deze Unesco-werelderfgoedplaats werd voor
het eerst bewoond door 6e-eeuwse monniken en is voor een
beperkt aantal bezoekers.
Maar vanuit Portmagee kun je rond het eiland en in de
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omgeving varen, door Mark Hamill ‘onbeschrijfelijk’ genoemd.
Zo stil als het dorp nu is, is het moeilijk voor te stellen dat
hier een filmploeg rondbanjerde en Portmagee het centrum
van de actie vormde voor The Force Awakens. B&B’s in de
wijde omtrek zaten vol met productiemedewerkers, lokale
gidsen zoals Mike O’Shea, die veel spullen omhoog sjouwde op
Skellig Michael, en schippers die apparatuur en mensen naar
het eiland vervoerden. Ga langs bij het Moorings Hotel (locatie
van de preproductie en het afscheidsfeest) en tap er je eigen
pint Guinness, net zoals Mark Hamill deed voor ‘The Force Perfect Pint Challenge’.
Reis noord- en zuidwaarts langs deze kust met zijn wisselende
luchten, hoge kliffen en grillige landtongen en je ontdekt nog
meer Star Wars-locaties. Voor The Last Jedi werden de 6e-eeuwse bijenkorfvormige huisjes van Skellig Michael nauwgezet
nagebouwd op Sybil Head in de buurt van Ballyferriter, terwijl
de cast en crew het einde van de opnames vierden in de oude
kruidenier/pub Foxy John’s in Dingle.
Er werd ook gefilmd bij Brow Head in county Cork, een stuk
land dat uitsteekt in de Atlantische Oceaan, en bij Loop Head
in county Clare, bekend om de kliffen en grotten die door de
beukende golven worden geteisterd.
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Accommodation
Accommodatie

ADARE MANOR
COUNTY LIMERICK

OVERNACHTEN
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Cape Clear B&B county Cork
Finn Lough Bubble Domes county Fermanagh
Gregan’s Castle county Clare
Kribben Cottages county Down
Boten, rivier de Shannon county Limerick
Rock Farm Slane county Meath

Kastelen

Historische huizen

Kamperen

De Ierse gastvrijheid is beroemd. En dat is geen verzinsel. Overnacht in een B&B op het eiland Ierland en je krijgt een glimlach
bij het ontbijt, een fijne sfeer en alle inside-tips over wat er de
moeite waard is in de omgeving. Met een verblijf in een B&B sta
je in direct contact met de Ierse cultuur. De B&B’s lopen uiteen
van plattelandscottages tot hippe stadshuizen en bieden informele, betaalbare accommodatie bij particulieren met een welgemeend welkom.

Whiskey met een vleugje turf bij het haardvuur, middeleeuwse
interieurs van formaat en een sfeer van voorbije tijden; een
kasteelverblijf blinkt uit in stijl. Luxe en pure verwennerij, maar
ook vriendelijk en relaxed; een kasteelhotel ligt doorgaans op
een weids landgoed waar je in het bos kunt wandelen of kleiduivenschieten, mee kunt doen met de valkerij of in een boot kunt
varen op een stille rivier. Overal op het eiland vind je superelegante vijfsterrenkasteelhotels, van de Wild Atlantic Way en
het eeuwenoude oosten van Ierland tot de Causeway kust. Je
kunt zelfs een kasteel huren voor jezelf, je vrienden en familie,
inclusief personeel dat overal voor zorgt. Ook zijn er meer betaalbare opties te huur, zoals kastelen waar je zelf kunt koken,
voor zowel kleine als grote groepen.

Als jouw ideale manier van ontspannen samengaat met een
19e-eeuwse salon, goed gevulde bibliotheek en ontbijt aan een
chique eettafel, kies dan voor een historisch Iers landhuis. Deze
huizen zijn vaak nog in bezit van de eerste familie en liggen
op een stil landgoed. Ze bieden ouderwetse, informele gastvrijheid, een open haard, antieke meubels en diner bij kaarslicht.

Een kampeerplaats aan de bulderende oceaan, een biologische
boerderij met klokvormige tenten en glamping in bohemien
stijl omgeven door oude bossen en kabbelende beekjes: kamperen in Ierland komt in vele vormen. Er gaat niets boven wakker
worden in een bos of op het strand met het geluid van de zee
over de kiezels, het gesis van worstjes boven een kampvuur en
een zonsopgang om nooit te vergeten.

Milieuvriendelijk overnachten

Vuurtorens

Unieke overnachtingen

Groene accommodatie in Ierland groeit, zoals bijvoorbeeld een
yogaretraite op een stil eiland, energiezuinige vakantiehuisjes
en duurzame ho(s)tels. Kijk maar eens naar Gregan’s Castle
in de Burren in county Clare, een van de oprichters van het
Burren Ecotourism Network voor speciale ecotoeristische
arrangementen. Of het Delphi Resort in county Galway, lid
van Green Hospitality Ireland, en The Salthouse in Ballycastle,
county Antrim, een luxe, duurzaam hotel dat draait op wind- en
zonne-energie.

Verhalen over schipbreuk, avonturen en tragiek wervelen in het
water rond Ierlands vuurtorens. Deze bakens liggen op de rand
van kliffen en houden de turbulente zee in de gaten. Ze bieden
ook unieke overnachtingsmogelijkheden, zoals een vakantie in
een knus vuurtorenwachtershuisje of een paar nachten in de
vuurtoren zelf. Weet je wat ook zo prettig is? Een vuurtorenverblijf kan het hele jaar. In de winter zit je gezellig bij de kachel
met de woeste zee om je heen en in de zomer geniet je van de
late zonsondergang en sublieme zeegezichten.

Ben je op zoek naar accommodatie met een twist? Hier zit je
goed ... Overnacht in een transparante koepel onder de sterrenhemel bij Finn Lough in county Fermanagh. Kies in Dublin
net even iets anders en huur een 19e-eeuwse Martello-toren
aan Dublin Bay, gebouwd als kustfort tegen de napoleontische
invasie. Slaap in een omgebouwde dubbeldekker op de Wild
Atlantic Way bij Lough Corrib in county Galway. Of probeer
een knus ‘herdershuisje’ op de Tepee Valley Campsite in county
Armagh.

Heb je weleens in een vuurtoren geslapen? Of in
een middeleeuws kasteel? Ben je op zoek naar een coole
kampeerplek of een knusse B&B? Ierland heeft het.
B&B’s
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Boerderijen
Een verblijf op een Ierse boerderij biedt een stukje authentieke
landelijkheid. Geniet van verse producten bij het ontbijt, fijne
wandelpaden en weg zijn van alle drukte. Veel boerderijen bieden extra activiteiten, zoals ponyrijden, helpen bij het koeien
melken of Iers sodabrood leren bakken.

Verblijf in een cottage
In Ierland vind je gegarandeerd een leuke vakantiecottage die
voldoet aan je wensen, of je nu een avontuur zoekt op de Wild
Atlantic Way, een onvergetelijke reis door Noord-Ierland maakt
of in een boerderij wilt slapen in het eeuwenoude oosten van
Ierland. Vakantiecottages liggen overal op het eiland, op afgelegen kapen, aan de rand van grote stranden en in drukke steden
met alles wat je zoekt in de buurt.

Boten
Een fantastische manier om te genieten van de ongerepte Ierse
waterwegen is met een modern motorjacht of traditionele
schuit. Mooie bestemmingen om te bevaren zijn de lange rivier
de Shannon door het hart van het eiland, het stille Lough Erne,
beroemd om kastelen, eten en golf en het vissersparadijs Lough
Derg tussen de county’s Clare, Tipperary en Galway.
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Informatie

IERLAND
INFORMATIE

Er kunnen
reisbeperkingen en
andere lokale restricties
van kracht zijn. Controleer
dit voordat je vertrekt.
Lees meer op gov.ie
en nidirect.gov.uk

Dus je bent van plan om naar het eiland Ierland te
gaan en wilt graag weten hoe er te komen, hoe je rond
kunt reizen en welke valuta je mee moet nemen?
Al deze informatie en meer vind je hier.

KLIMAAT

HUISDIEREN

Het klimaat in Ierland is mild en
gematigd. In de zomer komen
temperaturen tussen 15ºC en
20ºC het meeste voor. In het
voorjaar en in de herfst ligt de
temperatuur zo rond de 10ºC en
in de winter wordt het er tussen
5ºC en 8ºC. Sneeuw komt in
Ierland zelden voor, een regenbui
kun je er echter het hele jaar
door verwachten.

Er zijn geen belemmeringen
voor het vervoeren van
huisdieren van Nederland en
België naar de Republiek Ierland
hoewel er speciale regels gelden
voor bepaalde hondenrassen.
Voor reizen met huisdieren naar
Noord-Ierland of reizen met
huisdieren via het Verenigd
Koninkrijk naar Ierland wordt
aangeraden eerst te informeren
bij de betreffende instanties.
Voor meer informatie bel:
+44 870 241 1710
gov.uk/taking-your-pet-abroad

PASPOORT/VISA
Nederlanders en Belgen hebben
voor een bezoek aan Ierland
slechts een geldig paspoort of
geldige identiteitskaart nodig.
Burgers van de Europese Unie en
van de meeste andere westerse
landen waaronder Australië,
Canada, Nieuw-Zeeland en
Zuid-Afrika hebben genoeg aan
een geldig paspoort. Degenen
met een andere nationaliteit
doen er verstandig aan
contact op te nemen met de
plaatselijke Ierse ambassade of
het Ierse consulaat. Voor een
reis naar Noord-Ierland dienen
andere nationaliteiten contact
op te nemen met de Britse
ambassade, het Britse consulaat
of de High Commission.

Mindervaliden
Veel openbare gebouwen en
bezienswaardigheden zijn
tegenwoordig toegankelijk voor
rolstoelen. Een groeiend aantal
hotels en restaurants heeft
speciale voorzieningen. In de
Ierse accommodatiegidsen staat
aangegeven welke bedrijven
over speciale faciliteiten voor
gehandicapten en mindervaliden
beschikken.
IERSE REPUBLIEK
National Disability Authority
Tel: +353 1 608 0400. nda.ie
NOORD-IERLAND
Disability Action
Tel: +44 28 9029 7880
disabilityaction.org
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IERSE REPUBLIEK
Wie meer wil weten over
de regels betreffende het
meenemen van huisdieren
naar de Ierse Republiek kan
contact opnemen met het
Department of Agriculture,
Fisheries and Food
Tel: +353 1 607 2000
agriculture.gov.ie
NOORD-IERLAND
Voor Noord-Ierland is er
informatie verkrijgbaar bij het
Department of Agriculture,
Environment and Rural
Affairs (DAERA)
Tel: +44 28 9049 5780
daera-ni.gov.uk
Voor meer praktische reistips
voor het plannen van je
vakantie naar Ierland kun je
terecht op:
ierland.nl of ireland.com

Bed & Breakfast
Overal in Ierland vind je
Bed & Breakfasts.
De gemiddelde prijs van
een overnachting in een
tweepersoonskamer ligt
tussen de €35,- en €45,-. De
inchecktijden zijn meestal
tussen 15:00 en 18:00.
Meer informatie vind je op:
bandbireland.com
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Kamperen
Ierland heeft meer dan
100 mooie campings die
aangesloten zijn bij de The
Irish Caravan en Camping
Council. Reserveren is in het
hoogseizoen aangeraden.
Buiten die periode kun je ook
vaak zonder reservering terecht.
Let op. Veel campings zijn in de
winter gesloten. Wild kamperen
is in Ierland maar toegestaan
op een beperkt aantal plekken.
Zoek dit van tevoren dus goed
uit. Voor een overzicht van
campings in Ierland kijk je op:
camping-ireland.ie

Stekkers
In Ierland heb je een
verloopstekker/wereldstekker
nodig. Hier worden Type G
stekkers gebruikt. Deze stekkers
hebben 3 pinnen.
Meer praktische informatie
en een vakantiechecklist voor
het plannen van jouw reis naar
Ierland vind je op ierland.nl of
ireland.com

AUTOHUUR EN Punten om rekening
mee te houden
Per auto is de beste manier om
Ierland te ontdekken. De meeste

bekende autoverhuurbedrijven
hebben een vestiging op de
luchthavens, in de veerhavens
en in de Ierse steden. Sommige
maatschappijen verhuren niet
aan bestuurders onder 21 en
boven de 70 jaar oud, check
met je verhuurbedrijf voor
boekingen. Een geldig rijbewijs
is altijd noodzakelijk, voor
overige regels en voorwaarden
kun je bij het verhuurbedrijf
terecht. Het huren van een
auto kan voordeliger zijn
wanneer de reservering heeft
plaatsgevonden voordat je
in Ierland aankomt. Vooral in
het hoogseizoen is het handig
om vooraf te reserveren.
Het merendeel van de
huurauto’s is uitgerust met
een gewone versnellingsbak.
Bij tijdig reserveren kun
je echter ook over een
auto met automatische
versnellingsbak beschikken.
Deze zijn wel iets duurder.
Ook kinderzitjes moeten van
tevoren worden gereserveerd.
Om misverstanden te
voorkomen, is het raadzaam
om altijd de gedetailleerde
algemene voorwaarden van
de huurboeking vooraf te
controleren. Zelfs als je boekt

via een derde partij (reisbureau,
reisagent, touroperator), zal
je gevraagd worden om een
huurovereenkomst met het
autoverhuurbedrijf te tekenen.
Neem dus op voorhand wat
tijd voor het selecteren van de
verschillende verzekeringen,
verklaringen van afstand
en andere opties die bij je
behoeften passen en om
de bijbehorende kosten te
begrijpen. Wanneer je met een
gehuurde auto de grens tussen
de Ierse Republiek en NoordIerland wilt overschrijden, dien
je hiervan het verhuurbedrijf
in kennis te stellen. De Car
Rental Council of Ireland is
de vertegenwoordiger van de
autoverhuurbedrijven in Ierland.
Ga naar carrentalcouncil.ie en
voor Noord-Ierland ga je naar
de British Vehicle Rental and
Leasing Association op
bvrla.co.uk

AUTORIJDEN
Bezoekers die willen autorijden
in Ierland dienen in het bezit te
zijn van een geldig rijbewijs uit
hun eigen land. In Ierland rijdt
men links en het dragen van
veiligheidsgordels is verplicht,
zowel voor- als achterin de auto.
Bestuurders zijn verplicht hun
rijbewijs altijd bij zich te hebben
als ze achter het stuur zitten.
Motorrijders en hun passagiers
dienen een helm te dragen. In
Ierland wordt streng toegezien
op het gebruik van alcohol bij
bestuurders. Niet drinken als je
nog gaat rijden is het beste
advies. In de Ierse Republiek
geven de borden met de ter
plaatse geldende snelheid nu de

maximumsnelheid aan in
kilometers per uur en niet meer
in mijlen per uur! Op een aantal
wegen in de republiek zijn
bovendien de
maximumsnelheden gewijzigd.
Vooral wanneer je de grens
over gaat is het verstandig even
stil te staan bij de andere regels.
In de Republiek Ierland is het
‘Barrier Free Tolling’
geïntroduceerd. Voor meer
informatie, ga naar eflow.ie.
In Noord-Ierland is de
maximumsnelheid 50 km/30
mijl p/u in de bebouwde kom,
100 km/60 mijl p/u op
buitenwegen en 110 km/70 mijl
p/u op snelwegen, tenzij
uiteraard anders aangegeven.
In de Republiek Ierland is de
maximumsnelheid op
motorwegen 120 km, op
doorgaande wegen 100 km en
op andere wegen buiten de
bebouwde kom 80 km. In
Noord-Ierland zijn zowel
afstanden als
maximumsnelheden in mijlen
aangegeven en de plaatsnamen
worden alleen in het Engels
vermeld. Zoals gezegd: in de
Republiek Ierland worden nu
alleen kilometers gebruikt
zowel voor bewegwijzering als
maximum snelheden; de
plaatsnamen staan zowel in het
Engels als in het Iers (Gaelic)
vermeld. In heel Ierland zijn er
benzinestations die loodvrije
benzine en diesel verkopen. Tot
de automobiel organisaties in
Ierland behoren:
The Automobile Association
(AA) Tel: +353 1617 9560 (ROI);
0800 887766 (NI)
theAA.com

RAC Motoring Service
Tel: +44 192 243 7000
rac.co.uk

OPENBAAR VERVOER
Ierland beschikt over een
redelijk netwerk van bus- en
treinverbindingen, maar
raadpleeg voor vertrek de
diverse vervoersmaatschappijen
over de mogelijkheden om
teleurstelling te voorkomen.
Het gebied in en rond Dublin
wordt bediend door de
“DART” treinen: Dublin Area
Rapid Transit. Routes gaan
van Howth en Malahide
in het noorden van county
Dublin via Dun Laoghaire naar
Greystones in county Wicklow,
ten zuiden van Dublin. Het
Dublin Luas tramsysteem
is een supermodern Light
Rail Transit (LRT) systeem
dat de buitenwijken van
Dublin met het stadscentrum
verbindt. Het heeft een hoge
capaciteit, hoge frequentie
en hoge snelheidsservice.
In de Republiek Ierland kun
je Luas bereiken op het
telefoonnummer 1800 300
604 of ga naar luas.ie. In
de Republiek Ierland kan
informatie over prijzen en
vertrektijden van openbaar
vervoer worden verkregen bij:
Irish Rail – Iarnród Éireann
Tel: +353 1 836 6222
irishrail.ie
Irish Bus – Bus Éireann
Tel: +353 1 836 6111
buseireann.ie
Dublin Bus – Bus Átha Cliath
Tel: +353 1 873 4222
dublinbus.ie
Het huren van een fiets via de

Waterford Greenway county Waterford
Mount Errigal county Donegal
Rathlin Island county Antrim

Dublin Bike Sharing-regeling
is ook een goede optie om
door Dublin te reizen;
dublinbikes.ie. Cork, Galway,
Limerick (bikeshare.ie) en Belfast
(belfastbikes.co.uk) hebben ook
fietsregelingen.
Voor Noord-Ierland is
informatie beschikbaar bij:
Translink (Northern Ireland
Railways), Ulsterbus, Belfast
Metro en Ulsterbus Tours)
Tel: +44 28 9066 6630;
translink.co.uk
Wie per openbaar vervoer door
Ierland reist doet er goed aan
te informeren naar speciale
kortingsmogelijkheden.
Bijvoorbeeld, de iLink-kaart
biedt onbeperkt reizen met de
bus of trein voor 1 dag, 1 week
of 1 maand in Noord-Ierland.

TAXI’S
Taxi’s met een meter zijn
aanwezig in Belfast, Cork,
Dublin, Galway en Limerick.
In andere plaatsen overleg je
vooraf met de chauffeur wat
de rit zal kosten. In Belfast en
Derry~Londonderry bestaan
taxi’s die verschillende
passagiers tegelijk meenemen.
Eigenlijk doen ze dienst als
minibus. Taxi’s staan over
het algemeen te wachten bij
standplaatsen; het is niet erg
gebruikelijk om rijdende taxi’s
op straat aan te houden.

Meer informatie over het
weer vind je op ierland.nl of
ireland.com
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