
Wild, ruig, bevrijdend...

Stel je voor dat je langs de uiterste rand van West-Europa rijdt. Een 2500 km (1553 mijl) lange 
kustroute langs stranden, kliffen, havens en schitterende uitkijkpunten. Je parkeert je auto en je 
voelt de zilte zeelucht in je gezicht. Ademloos kijk je naar de krachtige golven van de Atlantische 
Oceaan. Dat en veel meer staat je te wachten op de Wild Atlantic Way... een reis vol inspiratie. 

IERLAND’S RUIGSTE KUSTROUTE
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Voor meer informatie:
W: ireland.com/wildatlanticway

De route begint - of eindigt, afhankelijk van de 
richting waarin je rijdt - in West-Cork. De weg 
voert je vlak langs de kustlijn, zigzaggend over 
kliffen die hoog boven de Atlantische Oceaan 
uitsteken. Je zult meer dan eens in de gezellige 
kustplaatsjes blijven ‘plakken’. 

Spot walvissen en dolfijnen voor de kust van  
Clonakilty en Baltimore en bezoek het subtropische 
Garinish Island. Neem de boot naar de Blasket 
Islands - waar de Ierse verhalenvertellers vandaan 
komen - of ontdek de historische Skellig eilanden 
(Unesco Werelderfgoed). 
 
Vervolg je reis over de beroemde Ring of Kerry en 
het schiereiland Dingle, waar de poolreiziger Tom 
Crean vandaan kwam. Steek de Shannon over en 
volg de grillige Atlantische kustlijn van Loop Head 
langs de Kliffen van Moher tot aan het kalkstenen 
rotslandschap van de Burren. 
 
Rijd verder langs Galway Bay naar de bruisende 
festivalstad Galway. Ga eilandhoppen en kruip bij 
het turfvuur in een traditionele pub, waar je de 
liedjes en verhalen ontdekt van de Gaeltacht -  
Iers sprekende regio. Fiets over de Great Western 
Greenway, een fiets- en wandelpad van 42 km (26 
mijl) dat van Westport naar Achill eiland loopt. 
 
Ga verder naar Donegal, het laatste (of eerste) 
graafschap van de Wild Atlantic Way. Hier kent 
het ongerepte landschap vele hoogtepunten zoals 
Slieve League, de hoogste toegankelijke kliffen 
van Europa.
 
Je kunt de route in één keer rijden, maar neem 
gerust wat meer tijd om van de Wild Atlantic Way 
een onvergetelijke ervaring te maken. We beloven 
je op z’n minst 159 adembenemende uitkijkpunten 
onderweg. 
 
Waar je ook begint, waar je ook eindigt, Ierland’s 
Wild Atlantic Way is een fantastische en  
indrukwekkende route langs de uiterste rand van 
West-Europa. Wedden dat je hier terugkomt?

De langste kustroute ter wereld.....

Wild Atlantic Way

Veerbootroutes naar eiland

Vliegroutes naar eiland

Hoogtepunt

Interessante stops

Wegen (snelwegen/hoofdwegen)

Plaats

Causeway Coastal Route

De route is niet overal toegankelijk voor 
touringcars.
Kijk voor busroutes op
www.failteireland.ie/wildatlanticway
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