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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 en inschrijfformulier
10-Daagse BUSrondreis door Ierland 2021
dinsdag 8 juni tot en met donderdag 17 juni 2021
dinsdag 22 juni tot en met donderdag 1 juli 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, 26 juli 2020
200723/AC mailing 10 daagse busrondreis Ierland 2021 (def) versie 3

10-Daagse BUSrondreis door Ierland 2021
Minimum aantal deelnemers: 35, maximum: 49 (per reis)

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 laag gelegen centrum) tot aan 22
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.
Ondanks dat, is er nog veel bewaard gebleven.
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
Dag 1, dinsdag: Nederland - Midden Engeland
Vertrek vanaf de Marsweg in Zwolle. We rijden vervolgens door België naar Calais, waar we inschepen op de ferry voor de
overtocht naar Engeland. Na aankomst in Dover rijden we naar ons overnachtingshotel in Midden-Engeland voor diner en
overnachting.
Dag 2, woensdag: Midden-Engeland - omgeving Dublin
We rijden na het ontbijt via Noord-Wales naar Holyhead voor de ferryovertocht naar Dublin. Dublin is de hoofdstad van de
republiek Ierland. Vanaf de haven rijden we verder naar ons hotel in de omgeving van Dublin voor diner en overnachting.
Dag 3, donderdag: Omgeving Dublin - Dublin - Ennis
We maken 's morgens eerst een uitgebreide tour door Dublin met een Nederlands sprekende gids
(onder voorbehoud van beschikbaarheid), waarbij we de belangrijkste bezienswaardigheden zien.
Aansluitend heeft u de gelegenheid om zelf Dublin verder te verkennen. 's Middags vervolgen we
onze rondreis naar Ennis, waar we de komende 3 nachten zullen verblijven.

Dag 4, vrijdag: Cliffs of Moher - Galway - The Burren
Na een laat ontbijt vertrekken we voor een mooie route langs de spectaculaire Cliffs of
Moher, een acht kilometer lange rotsformatie, dat ongeveer 200 meter loodrecht boven de
Atlantische Oceaan uitrijst. Van hieruit heeft u een schitterend uitzicht over de oceaan.
Heerlijk even uitwaaien voor we onze weg vervolgen over de kustweg via Ballyvaughan
naar Galway. Galway is een universiteitsstad aan de westkust van Ierland en de hoofdstad
van het graafschap Galway.
Aansluitend rijden we een mooie route door het 'maanlandschap' The Burren. Dit is
zonder twijfel het meest vreemde landschap van Ierland. Het is een onafzienbaar groot
kalksteengebied, waar zeldzame bloemen en planten groeien tussen de vele spleten en
spelonken, beschermd tegen de westenwind en verwarmd door het kalksteen. Geen wonder dat dit natuurgebied is toegevoegd aan
de UNESCO Werelderfgoedlijst. We rijden langs Leamaneh Castle terug naar ons hotel.

Dag 5, zaterdag: Arran Islands inclusief boottocht
Vandaag is een rustige dag. We rijden naar Doolin om daar met de boot over te steken naar
Inisheer, één van de Arran Islands. Na een verblijf van ca. 2 uur op het eiland varen we via
de Cliffs of Moher terug naar Doolin. Daarna rijden we richting ons hotel en heeft u de rest
van de dag vrije tijd.

Dag 6, zondag: Ennis - Bunratty Castle en Folk Park - Killarney
Na het ontbijt vertrekken we uit Ennis en rijden we naar Bunratty Castle en Folk Park, een
indrukwekkend 15e-eeuws kasteel met een openluchtmuseum, dat u kunt bezoeken. Het is met
de grootste zorg gerestaureerd en ingericht in middeleeuwse stijl. Het Folkpark is een getrouwe
nabootsing van een dorp uit het begin van de 19e eeuw, compleet met pubs, boerderijen, winkels
en mensen in authentieke kostuums. Buiten het Folkpark bevindt zich de beroemde pub Durty
Nelly’s, waar een drankje goed zal smaken. Dan vervolgen we onze reis via Limerick, Ierlands
vierde stad, naar Dingle, het mooiste schiereiland van Ierland. Langs deze kustroute kunnen we
genieten van leuke dorpjes en het uitzicht over zee. Aan het eind van de middag komen we aan
bij ons hotel in Killarney, waar we 2 nachten zullen verblijven.
Dag 7, maandag: 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. 's Avonds kunt u een prachtige, wervelende Ierse voorstelling met dans en muziek bijwonen, de zogenaamde Celtic
Steps. De show wordt gehouden in Killarney. De show begint om 20.30 uur en eindigt om 22.30 uur. Er is een korte pauze. Het is
een bijzondere culturele avond met dans en muziek (afgeleid van Riverdance). De show wordt gehouden in een theater en het zijn
echte goede dansers. Dit is optioneel bij te boeken. De kosten voor dit theateruitstapje bedraagt € 35,00. U kunt op het
inschrijfformulier aangeven of u dit evenement wilt bijboeken.
Dag 8, dinsdag: Killarney - Cobh - omgeving Waterford
Vandaag verlaten we het westen van Ierland en rijden we naar de prachtige havenplaats Cobh aan
de zuidkust van Ierland. Cobh was lange tijd de belangrijkste Atlantische haven van Ierland, het
was ook de laatste haven die de Titanic heeft aangedaan. Vervolgens rijden we naar de omgeving
van Waterford voor diner en overnachting.

Dag 9, woensdag: Omgeving Waterford - omgeving London
Na een vroeg ontbijt rijden we naar Rosslare Harbour voor de ferryovertocht naar Pembroke in Wales. Na de ontscheping rijden
we via Cardiff en Swindon naar de omgeving van Londen voor diner en overnachting.
Dag 10, donderdag: Omgeving London - Nederland
Na het ontbijt vertrekken we naar Dover. De ferry brengt ons weer naar het Europese vasteland. Vanaf Calais rijden we via België
naar het dineradres in Nederland voor een 3-gangen diner. Vervolgens rijden we terug naar Zwolle.

Door omstandigheden kan tijdens deze reis de volgorde van de dagen worden aangepast!!!
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ACCOMMODATIES (Onder voorbehoud van (eventuele) wijzigingen):
Dag 1
Dag 2
Dag 3,4 en 5
Dag 6 en 7
Dag 8
Dag 9

1 nacht
1 nacht
3 nachten
2 nachten
1 nacht
1 nacht

Verblijf in de omgeving van Coventry
Verblijf in Plaza of Tallaght Cross Hotel in Dublin
Verblijf in het West County Hotel Ennis
Verblijf in het Eviston House Hotel in Killarney
Verblijf in het Treacy’s Hotel Waterford
Verblijf omgeving Gatwick

PRIJS
De prijs voor deze busreis bedraagt € 815,00 per persoon.
Deze reissom dient in 3 termijnen te worden voldaan:
33,3% 27 januari 2021
33,3% 26 februari 2021
33,4% 7 weken vóór vertrek (1e reis: 20 april 2021); (2e reis: 4 mei 2021)
Deze bedragen zullen automatisch van uw bankrekening worden afgeschreven.

• Uw aanmelding wordt op volgorde van binnenkomst behandeld
• Deelnemers, die zich al voor de Ierlandreis van 2020 hebben aangemeld, moeten
zich opnieuw opgeven, maar hebben wel voorrang!!
• Wilt u aangeven wat uw 1e keus is en (eventueel) uw 2e keus??
• Het bestuur houdt zich het recht voor de reis te annuleren, indien er niet
voldaan wordt aan een minimum van 35 personen
INBEGREPEN:
• Luxe Comfort Class touringcar met chauffeur/reisleider
• Overtocht Calais-Dover v.v.
• Overtocht Holyhead-Dublin
• Overtocht Rosslare-Pembroke
• 1 overnachting in een 3* hotel in Midden-Engeland
• 1 overnachting in een 3* hotel in de omgeving van Londen
• 7 overnachtingen in 3* hotels tijdens de rondreis Ierland
• Verblijf in een kamer met bad of douche en toilet
• Dagelijks een goed verzorgd ontbijt en 3-gangen diner
• Genoemde excursies (uitgezonderd de bij te boeken optie: Theatershow dansen en muziek Celtic Steps)
• Stadsrondrit Dublin met een Nederlands sprekende gids (onder voorbehoud van beschikbaarheid)
• Entreegelden:
dag 4: Cliffs of Moher
dag 5: Bezoek Arran Islands inclusief boottocht
dag 6: Bunratty Castle
dag 7: Bezoek schaapsherder
dag 7: Paardenkoetsjes naar Ross Castle
• Afscheidsdiner
NIET INBEGREPEN:
• Toeslag 1-persoonskamer € 210,00
• Lunches
• Optionele excursies
• Verzekeringsgelden
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Celtic Steps Show op maandag 14 juni (kosten: € 35,00 p.p.). (2e reis: op maandag 28 juni 2021.)
Optioneel op het inschrijfformulier bij te boeken!
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LET OP
u dient in het bezit te zijn van een GELDIG paspoort
• een identiteitsbewijs is i.v.m. de Brexit waarschijnlijk niet geldig!
•

• op het inschrijfformulier uw ACHTERNAAM en alleen uw EERSTE
VOLLEDIGE VOORNAAM vermelden

INSCHRIJVING
• OPGAVE VÓÓR 1 OKTOBER 2020 door middel van
BIJGEVOEGD INSCHRIJFFORMULIER
• u kunt GEEN gebruik maken van het digitale inschrijfformulier op onze website!!

55

Inschrijfformulier 10-daagse BUSrondreis door Ierland 2021
(dit formulier sturen aan: G.A. van Elburg, Hemsterhuislaan 93, 8024 DX Zwolle)
Het formulier dient uiterlijk 1

oktober 2020 in het bezit te zijn van het secretariaat

Persoonsgegevens hoofdpersoon (invullen, zoals omschreven in uw paspoort)
Achternaam: ………………………….………………... Volledige 1e voornaam: ………..…………….……………..
Roepnaam: …………….………………………………. Geboortedatum: ……………………………….……………
Adres: ………………………………………………………….…………………………………..……………………..
Postcode: .………………………….…………. ………. Woonplaats: ….…………….……………………….………
Telefoon thuis: ……………………….………………... Telefoon bij calamiteiten: …..……………….………..…….
E-mailadres: ..………………………………………….. Eigen mobiele telefoonnummer: …………………….……..
Persoonsgegevens reisgenoot (invullen, zoals omschreven in uw paspoort)
Achternaam: ……………………………..….................. Volledige 1e voornaam: ……………………………….…….
Roepnaam: …………….……………………................. Geboortedatum: …………….………………………….……
Adres: ……………………………………………………………………………………………………….….…………
Postcode: ………………………………………………. Woonplaats: ………………….….……………….………….
Telefoon thuis: ………….……………………………... Telefoon bij calamiteiten: ………….……..…….…...………
neemt/nemen deel aan de 10-daagse busrondreis door Ierland in 2021 van:
❑ dinsdag 8 juni tot en met donderdag 17 juni 2021
❑ 1e keus
❑ dinsdag 22 juni tot en met donderdag 1 juli 2021
❑ 1e keus

❑ 2e keus
❑ 2e keus

Het totaalbedrag zal in 3 termijnen automatisch worden afgeschreven*. De afschrijving van de eerste termijn zal
plaatsvinden op 27 januari 2021, de tweede termijn op 26 februari 2021 en de laatste afschrijving van de derde
termijn 7 weken vóór vertrek (20 april 2021). 2e reis: (4 mei 2021).
* Als u het niet eens bent met deze afschrijving(en), dan kunt u dit laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

❑ 1-persoonskamer

❑ 2-persoonskamer

❑ twin-bed

vegetarisch: ❑ ja, aantal: ……….

❑ Ja ik wil/wij willen boeken voor de Celtic Steps theatershow. (Aantal personen: …..)
Wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.
Opmerking(en):
………………………..……….………………………………………………..……………………….…………………
……………………………………………………………………….………….…………………………………………
Plaats en datum: …………………………………………………..
Handtekening: …….………………………………………………
S.v.p. volledig, juist en duidelijk invullen i.v.m. registratie van deze gegevens t.b.v. hotel en touroperator!
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