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DUBLIN EXPERIENCE

Vanaf 4 dagen met       of DUBLIN

PROGRAMMAVOORBEELD

BUSREIS 6 DAGEN

Dag 1 en 2: HEENREIS - HULL - 
CHESTER - CONWY 
Vertrek vanuit Zeebrugge naar Hull 
met P&O Ferries. Avondmaal en 
ontbijtbuffet aan boord en 
overnachting in comfortcabines 
(4 personen). 
Na de ontscheping rijden we naar 
Wales voor een lunch stop in 
Conwy Bay en een bezoek aan de 
indrukwekkende burcht, ooit een 
der steunpunten van Edward I. 
Dan naar Holyhead voor de 
snelferry naar Dublin. 
Verblijf in de jeugdherberg, een 
budgethotel of bij gastgezinnen.

Dag 3: DUBLIN 
We starten met een verkennende 
wandeling doorheen het centrum: 
St Stephens Green, Grafton St, 
door Trinity College met bezoek 
aan de prachtige Library en het 

Book of Kells. In de namiddag 
leren we over de bewogen 
geschiedenis van Dublin met een 
bezoek aan Dublinia en de 
nabijgelegen Christchurch 
Cathedral. We ronden de 
namiddag af met een rondgang in 
het wereldberoemde Guinness 
Storehouse en genieten op de 
bovenste verdieping met een 
Guinness in de hand van een 
adembenemend zicht op Dublin.

Dag 4: DUBLIN
Ochtendwandeling over Hapenny
Bridge naar de andere zijde van de 
River Liffey tot het Writer’s 
Museum en ontdekken dat niet 
enkel James Joyce, maar ook Swift, 
Shaw, Wilde en Beckett rasechte 
Ieren waren. We lopen dan verder 
naar Queen Street en eindigen in 
de Jameson Whiskey Distillery. Na 
de lunch gunnen we ons wat tijd 
voor shopping, maar je kan ook 

nog een bezoek brengen aan 
Dublin Castle, het Dublin Viking 
Museum of zelfs een uitstap maken 
naar Kilmainham Jail of Malahide 
Castle. Na het avondmaal moeten 
we echt naar een pub voor een 
onvergetelijke Ceilidh-avond met 
traditionele muziek en dans.

Dag 5 en 6: CONWY - LEEDS - 
HULL - TERUGREIS
‘s Morgens verlaten we Dublin, 
nemen de ferry terug naar 
Holyhead, rijden door North Wales 
en houden een lunchstop in het 
historische Chester, dat we met een 
kort bezoek vereren. Ten slotte naar 
Hull voor inscheping op de ferry en 
een uitgebreid avondmaal. 
Overnachting in dezelfde cabines; 
ontbijtbuffet aan boord, 
ontschepen en terug naar België.

UITSTAPMOGELIJKHEDEN

• Halve dag naar de Boyne Valley: 
langs de Hill of Tara naar de 
megalitische graftombes van 
Newgrange en Knowth, het 
Keltisch kruis in Monasterboice en 
de prachtige kustroute naar Dublin.
• Een dag naar Wexford County: 
langs de kust via Dun Laoghaire en 
Dalkey naar Killiney. Dan naar 
Wicklow, een bezoek aan Wicklow 
Gaol en dan naar Glendalough 
Visitor Centre (kloostergemeenschap 
6e eeuw). Dan langs de upper en 
lower lakes en de Wicklow 
Mountains naar Enniskerry, aan de 
voet van Sugar Loaf Mountain voor 
eventueel bezoek aan Powerscourt 
en de pachtige tuinen.

VLIEGREIS 4 - 5 DAGEN

De heenreis met een ochtendvlucht 
van Brussel naar Dublin met Aer 
Lingus en de terugreis met een 
vlucht in de latere namiddag. 


