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Adres: ActiviteitenCommissie Regio Zwolle
Secretariaat de heer G.A. van Elburg, telefoon 038-4446929
Hemsterhuislaan 93, 8024 DX Zwolle
E-mailadres aczwolle@ssen-spenzwolle.nl
E-mailadres Gosse van Elburg gossevanelburg@ssen-spenzwolle.nl
Website www.ssen-spenzwolle.nl
Bankrekening nr.: NL15 RABO 0105.4009.55
Voor al onze activiteiten geldt: deelname voor eigen risico.
Deze reizen zijn alleen toegankelijk voor het AC-lid en 1 introducé.

Informatie
8-Daagse VLIEG-busrondreis Ierland 2021
dinsdag 25 mei tot en met dinsdag 1 juni 2021
Deze reis wordt mede uitgevoerd door:
In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming):
Uw persoonlijke gegevens zullen voor geen enkel ander doel gebruikt worden, dan alleen voor wat betreft
bovenstaande activiteit. Gemaakte foto’s tijdens deze activiteit zullen alleen op onze website gepubliceerd worden.
Indien u het bezwaarlijk vindt om te worden gefotografeerd, meldt dit dan bij de opmerkingen onderaan het
inschrijfformulier. De fotograaf zal hiermee rekening houden!

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
* Martin Borkent 0570 - 65 22 96 / 06 - 54 76 09 94
* Gosse van Elburg 038 - 444 69 29 / 06 - 12 16 52 46
* Jan Heetebrij
0528 - 26 92 88 / 06 - 83 98 47 46
Deventer, 23 juli 2020
200723/AC mailing 8 daagse vliegbusrondreis Ierland 2021 (def) versie 3

8-Daagse VLIEG-busrondreis Ierland 2021
IERLAND
Voor veel bezoekers is Ierland een groen eiland met cottages met rieten daken, pubs, muziek, humor en poëzie.
Eén van de grootste attracties van Ierland is het landschap. Het varieert van veen en meren (in het laaggelegen centrum) tot aan
bergen en rotsachtige eilanden in het westen. Tussen deze twee uitersten bestaat het eiland Ierland grotendeels uit groene
weilanden - mede door de vele regenbuien - en voor maar een heel klein gedeelte uit bos.
Ierland kent een turbulent verleden. Door Cromwell werden talloze steden, kastelen en kloosters verwoest. Maar er is nog veel
bewaard. Een conflict tussen de Anglo-Normandische baronnen en de Ierse hoofdmannen leidde tot de bouw van kastelen en
burchten. De latere pachtheren bouwden luxueuze landhuizen, terwijl hun arbeiders woonden in uiterst eenvoudige cottages.
Ierland is ook een literair land: Keltische literatuur wordt wel gezien als de oudste letterkunde van West-Europa. Door de
ondergang van de Keltische cultuur en door toenemende invloed van het protestantisme werd het Engels in de 17 e eeuw de
belangrijkste taal in Ierland; de Anglo-Ierse literatuur deed haar intrede.
Ook de Ierse muziek is geen onbekende. Ierland is het enige land ter wereld, dat een muziekinstrument als nationaal embleem
heeft, namelijk de harp. Echter de fluit en de Tin Whistle (blikken fluit), zijn de meest gangbare instrumenten in de traditionele
Ierse muziek. Andere traditionele instrumenten zijn: de Melodeon (trekzak), Uillean Pipes (lijken op een doedelzak), de harp, de
banjo en de viool.

REISPROGRAMMA
Dinsdag 25 mei 2021: Amsterdam - Cork - Cobh – Killarney
U vliegt van Amsterdam naar Cork met Aer Lingus. Nadat uw reisleid(st)er u welkom heeft
geheten, brengen we een bezoek aan de stad Cork, gelegen aan de rivier The Lee en bekend om
haar mooie centrum met de overdekte Old English Market. Daarna rijden we naar de havenplaats
Cobh, het vertrekpunt van zo'n 2,5 miljoen emigranten naar Amerika. De Titanic scheepte hier nog
123 Ierse passagiers in, voordat zij aan haar onfortuinlijke reis naar Amerika begon.
's Middags rijden we naar Killarney, waar we de eerste 3 nachten verblijven.

Woensdag 26 mei 2021: Gougane Barra, Bantry Bay en Kenmare
We rijden door een golvend heuvellandschap naar de Gaeltacht van Gougane Barra. U kunt hier
het St. Finbarr's kerkje en de ruïnes van een 18e-eeuws klooster bezoeken. Na een kopje koffie
(niet inclusief) bij Breeda in Cronin's café vervolgen we onze weg naar de baai van Bantry. Met de
Harbour Queen varen we naar Garinish Island om van de prachtige subtropische tuinen te
genieten. Vanaf de boot zien we misschien wel zeehonden, die hier veelvuldig voorkomen. Na
lunchtijd rijden we via de indrukwekkende 'tunnelroad' naar Kenmare, een kleurrijk en druk
marktstadje. 's Avonds kunt u een prachtige, wervelende Ierse voorstelling met dans en muziek
bijwonen, de zogenaamde Celtic Steps. De show wordt gehouden in Killarney. Om 20.30 uur
begint de show en eindigt om 22.30 uur. Er is een korte pauze. Voor deze show heeft u zich al aangemeld. (Kosten € 35,00 p.p..)
Het is een bijzondere culturele avond met dans en muziek (afgeleid van Riverdance).
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Donderdag 27 mei 2021: Iveragh Schiereiland en Ring of Kerry
Na het ontbijt staat de Ring of Kerry op ons programma, een indrukwekkende route over het
Iveragh schiereiland met adembenemende vergezichten over bergen, dalen, klippen en de altijd
bruisende Atlantische Oceaan. Onderweg brengen we een bezoek aan een schaapsherder, die ons
laat zien hoe hij met zijn bordercollies zijn schapen bijeendrijft. We vervolgen onze route en
vanaf de 250 meter hoge Coomakistapas kijken we uit over de Kenmare Bay met zijn vele
verspreid liggende eilandjes. Via het toeristenplaatsje Sneem rijden we naar Ladies View voor
een adembenemend panorama over de Killarney Lakes. Onze weg voert verder door eeuwenoud,
natuurlijk eikenwoud, waarna we aankomen in Killarney. Hier staan de paardenkoetsjes klaar
om u mee te nemen op een tocht door het Nationale Park. De koetsiers brengen u naar Ross Castle, een fotogenieke, 14e-eeuwse
burcht bovenop een rots aan de oever van Lough Leane. Na dit bezoek rijden we terug naar ons hotel.

Vrijdag 28 mei 2021: Killarney - Bunratty Castle & Folk park - Ennis
We vertrekken uit Killarney en rijden via Limerick naar Bunratty Castle & Folk Park. Het 15eeeuws kasteel is met de grootste zorg gerestaureerd en heeft een middeleeuws interieur. Het
openluchtmuseum ligt in het park van het kasteel. Hier vindt u een getrouwe nabootsing van een
dorp uit het begin van de 20e eeuw. U ziet boerderijen, vissershutten, een schooltje, een
doktershuis, winkeltjes, een pub en mensen in authentieke kostuums. Naast het kasteel staat één
van de beroemdste pubs van Ierland, Durty Nelly’s.
Aan het eind van de middag gaan we naar Ennis, waar we 2 nachten verblijven.

Zaterdag 29 mei 2021: The Burren en Cliffs of Moher (UNESCO Global Geopark)
's Morgens rijden we door het bijzondere maanlandschap van The Burren. Dit is zonder
twijfel het meest vreemde landschap van Ierland. Het is een enorm groot
kalksteengebied, waar tussen de vele spleten en spelonken zo'n 130 verschillende
soorten bloemen en planten groeien. Geen wonder dat dit natuurgebied is toegevoegd
aan de UNESCO Werelderfgoedlijst. Via de mooie kustroute langs Galway Bay
bereiken we de spectaculaire Cliffs of Moher, een 8 kilometer lange klifkust die zo’n
200 meter loodrecht uit de Atlantische Oceaan oprijst. U krijgt ruim de tijd om van dit
prachtige natuurgebied te genieten. Aansluitend rijden we terug naar ons hotel.

Zondag 30 mei 2021: Ennis - Connemara National Park - Kylemore Abbey - Castlebar
We rijden naar één van de mooiste, onherbergzame streken van Ierland, het Connemara National
Park. Midden in deze woeste natuur woonde ooit Dan O'Hara. Zijn achter-achterkleinzoon
Martin brengt ons met de "Marconitram" naar Dan's Cottage hoog in de heuvels, waar ons een
magnifiek uitzicht over uitgestrekte veengebieden wacht. Martin verhaalt over de 'goede' oude
tijd en bezingt onder ons aller genot, van een "glaasje", zijn voorouders.
's Middags bezoeken we Kylemore Abbey, ooit gebouwd als kasteel. Later is het overgenomen
door de Benedictijnse nonnen uit Ieper, die er een klooster van maakten en er een
meisjeskostschool begonnen. De oude abdij ligt aan de oever van een meer en is bijzonder
fotogeniek. Ook de Victoriaanse, ommuurde tuinen en het neogotische kerkje in deze prachtige
omgeving, zijn een bezoek waard.
Via de Inaghvallei rijden we naar ons hotel in Castlebar waar we 1 nacht blijven.
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Maandag 31 mei 2021: Castlebar - Galway - Ahtlone - Dublin/Bray
‘s Morgens bezoeken we eerst Galway, de gezelligste stad van Ierland. U kunt een kijkje nemen in de
prachtige St. Nicolaas Kathedraal en genieten van het oude centrum, waar straatmuzikanten de mooiste
ballades ten gehore brengen.
‘s Middags rijden we verder naar de stad Athlone. Vanaf het middeleeuwse kasteel hebben we een
prachtig uitzicht over de stad en de rivier de Shannon. Tegen het einde van de dag arriveren we bij ons
hotel in Dublin of het Hotel in Bray.

Dinsdag 1 juni 2021: Bray - Dublin - Amsterdam
Na het ontbijt rijden we naar Dublin voor een interessante stadsrondrit. We zien onder andere het
Trinity College, de Guinness bierbrouwerij, St. Patricks Kathedraal, the Garden of Remembrance,
O'Connelstreet en de vele 18e-eeuwse Georgiaanse huizen. We wandelen samen door historisch
Dublin en bezoeken o.a. Temple Bar, Grafton Street en het standbeeld van Molly Mallone. Daarna
heeft u vrije tijd om zelf met een plattegrond de sfeer van deze bruisende stad op te snuiven. Na de
middag rijden we naar Dublin Airport voor onze vlucht naar Amsterdam. Aan het eind van de dag
zijn we terug op Nederlandse bodem, ons hart voor altijd verpand aan dit prachtige land!

Door omstandigheden kan tijdens deze reis de volgorde van de dagen worden aangepast!!!

ACCOMMODATIES
Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen:
25-05-2021
28-05-2021
30-05-2021
31-05-2021

3 nachten
2 nachten
1 nacht
1 nacht

Verblijf in Eviston House Hotel in Killarney
Verblijf in Treacy’s Hotel West County, Ennis
Verblijf in het Breaffy Wood Hotel in Castlebar
Verblijf in het Plaza Hotel/Tallaght Cross Hotel in Dublin
of Royal Hotel Bray in Bray

PRIJS
De prijs voor deze vliegreis wordt € 945,00 per persoon.
Deze reissom dient in 3 termijnen te worden voldaan:
33,3% de eerste termijn is al betaald
33,3% 27 februari 2021
33,4 % 7 weken vóór vertrek (2 april 2021)
Deze bedragen zullen automatisch van uw bankrekening worden afgeschreven.

VLUCHTSCHEMA
Dinsdag 25 mei 2021:
Dinsdag 01 juni 2021:

EI 841, 09.40 uur vertrek Amsterdam - Cork aankomst 10.30 uur
EI 610, 17.00 uur vertrek Dublin - Amsterdam aankomst 19.45 uur
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INBEGREPEN:
• Transfer Zwolle - Amsterdam per touringcar v.v.
• 8-daagse retourvlucht Economy Class Amsterdam - Cork en Dublin - Amsterdam met Aer Lingus
• Luchthavenbelasting en brandstofheffing
• 20 kg Ruimbagage en 10 kg handbagage
• Transfers en rondreis volgens programma per comfortabele lokale touringcar
• 7 overnachtingen in goede 3 en 4-sterren hotels o.b.v. halfpension en verblijf in een 2-persoonskamer
• Excursie en de onderstaande entreegelden:
dag 2: Boottocht Garinish Island
dag 3: Bezoek schaapsherder en met Paardenkoetsjes naar Ross Castle
dag 4: Bunratty Castle
dag 5: Cliffs of Moher
dag 6: Kylemore Abbey
• Nederlandssprekende reisleiding ter plaatse
NIET INBEGREPEN:
• Overige maaltijden
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Reis- en annuleringsverzekering
• Steps Show op dag 2 (kosten: € 35,00 p.p.)

LET OP
•

U dient in het bezit te zijn van een GELDIG paspoort of identiteitsbewijs
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