Bijlage Het ritme van Ierland
Ga mee op ontdekking in Ierland, een land van tradities. Van adembenemende natuurroutes langs de
Atlantic, zoals de Causeway Coast en de Ring of Kerry, waar schapenboeren hun kuddes over de
uitgestrekte heuvels drijven. En van imposante landhuizen met perfect aangelegde tuinen. Slenter door
verlaten vissersdorpjes en eeuwenoude ruïnes. Proef de Ierse whiskey en maak kennis met de
vriendelijke en gastvrije bevolking in de pub. En dan het hippe Belfast, waar je leert over het roerige
verleden en de bouw én ondergang van de legendarische Titanic. Céad míle fáilte, honderdduizend maal
welkom!
BIJKOMENDE KOSTEN
Saint Patrick’s Cathedral Dublin (indien de tijd het toelaat)
Powerscourt Gardens
Bezoekerscentrum Glendalough
Irish National Stud & Gardens
Beehive huts
Jameson Distillery
Rock of Cashel
Bantry House en tuinen
Demonstraties schapen drijven
Jaunting car door Killarney National Park
Cliffs of Moher, incl. bezoekerscentrum en expositie
Bunratty Castle and Folk Park
Kylemore Abbey
Glenveagh, incl. shuttle bus
Boottocht, inclusief entree Garnish Island (juni en September)

€8
€ 10.50
€5
€ 12,50
€3
€ 18
€8
€ 11
€8
€ 15
€8
€ 17,50
€ 15
€ 10
€ 20

Giant's Causeway
Gidskosten Derry
Titanic Experience
Gidskosten Belfast
Hillsborough Castle

GBP 12,50
GBP 7,50
GBP 18.50
GBP 7,50
GBP 12

Optionele excursies (indien de tijd het toelaat)
Trinity College met Book of Kells
Avondshow Tralee
Boottocht naar Aran Eiland Inisheer in combinatie
met boottocht Cliffs of Moher
Boottocht alleen Cliffs of Moher

€ 14
€ 35
€30
€17,50

Genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen er andere
bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de entreegelden niet in deze reisinformatie vermeld zijn.
Alle genoemde prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Fooien
Tijdens de reis zijn er vele verschillende personen die voor je klaar staan, kofferjongens, lokale gidsen etc. Als
blijk van waardering kan er, aan het begin van de reis, door de reisleider een fooienpot worden voorgesteld. Zo
hoef je tijdens de reis niet overal een klein bedrag achter te laten, dit regelt de reisleider dan voor de hele
groep. Dit bedrag staat los van de fooi voor de reisleider en de chauffeur. Als je tevreden over hen bent, kun je
aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi geven. Een fooi geven is niet verplicht, maar wel
gebruikelijk.

Mobiliteit
Een (groeps)rondreis boeken? Houdt er dan rekening mee dat beschikken over een normale basisconditie een
must is om de reis uit te voeren. Ook een goede mobiliteit is noodzakelijk. Tijdens de reis zie en onderneem je
veel. Je verblijft in meerdere accommodaties in een relatief korte periode. Houdt er ook rekening mee dat er in
de steden die we bezoeken veel gelopen wordt, het is dan ook niet altijd mogelijk dat de touringcar je in het
centrum afzet/ophaalt. Het lopen van afstanden en trappen gaat je gemakkelijk af en ook het zelfstandig in en
uit stappen, (eventueel met behulp van een medereiziger binnen de zelfde boeking) van de minibus, touringcar,
trein en dergelijke (afhankelijk van de reis) is geen probleem. Mensen die minder mobiel zijn kunnen de
(groeps)rondreizen als zwaar ervaren. Ook het deelnemen aan sommige programma onderdelen kunnen niet
haalbaar zijn, hiervoor wordt geen restitutie geboden op de reissom. Onze (groeps)rondreizen zijn dan ook niet
geschikt voor rolstoel- of rollatorgebruikers. Twijfel je of de (groeps)rondreis van jouw keuze wel geschikt is, of
wil je jouw situatie toelichten? Neem dan altijd contact met ons op.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen het reisgezelschap
is bepalend. Ook jij bent hiervoor medeverantwoordelijk. Wij vragen je rekening te houden met je
medereizigers, zoals van hen verwacht mag worden dat ze rekening houden met jou. Claim bijv. geen vaste
plaatsen in de bus, maar houdt je aan het door de chauffeur/ reisleiding bepaalde roulatieschema en zorg
ervoor dat je op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats bent. Door rekening met elkaar te houden
voorkom je irritaties, wat een positieve invloed zal hebben op de vakantiebeleving. Prettige reis!
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