
 
Inspirational release 
 

Noord- Ierland: Groot van geest 
 
Met wilde landschappen, spannende ervaringen en een warme welkom is Noord-Ierland een land 
dat is gebouwd door een gigantische geest. Je voelt deze geest overal: in het gebrul van golven die 
op de kustlijn slaan, in de rust van het merengebied en in de energie die door de muziek en 
festivals pulseert. Het zit in de legendes van machtige krijgers en de geschiedenis die diep in 
bergen en bossen is geschreven. Als de tijd rijp is, ontdek dan de geheimen van dit oude land voor 
jezelf en voel je eigen geest ontwaken. 
 
Laat je inspireren door deze 10 buitenspots:  
 
Hillsborough Castle Gardens, County Down 
Geniet van 100 hectare aan wereldberoemde koninklijke tuinen. Bezoek de 18e-eeuwse Walled 
Garden, de Lost Garden, de Granville Garden en Lady Alice’s Temple. 

 
 
The Gobbin, County Antrim 
Er is geen betere manier om de spinnenwebben van je schoenen af te laten blazen dan tijdens een 
wandeling langs dit opwindende klifpad langs de kust. Je trip begint via een rotsdoorgang genaamd 
Wise's Eye. Baan je een weg langs de paden, loopbruggen, buisvormige bruggen en tunnels tijdens 
deze spectaculaire wandeling en geniet van het adembenemende uitzicht terwijl je de zilte zeelucht 
inademt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giant’s Causeway, County Antrim 
Treed in de voetsporen van reuzen - volgens de legende zijn deze rotsformaties en wereldberoemde 
basaltkolommen in het verleden door een reus gemaakt! 



 

 
 
Montalto Estate, County Down 
Op het pittoreske platteland van County Down is het prachtige landgoed Montalto met paden en 
tuinen een must om te verkennen. Hoogtepunten van het landgoed zijn onder meer prachtige 
tuinen zoals de Wintertuin en Alpine Garden, een indrukwekkende speciaal gebouwde boomhut, 
Woodland Trail en rustige wandelingen met een prachtig uitzicht op de tuinen en de natuur.  
 

 
The Argory, County Armagh 
Maak een wandeling door het beboste landgoed van 320 hectare en geniet van het prachtige 
uitzicht over de tuinen. Er zijn ook bewegwijzerde paden langs het bos en de rivier. 

 
 
Castle Ward, County Down 
Doe mee met de Picture Perfect Moments Trail. Probeer verspreid over het landgoed de negen 
frames te vinden waar wellicht de beste uitzichten zijn - probeer ze uit, maar probeer onderweg ook 
je eigen nieuwe frames te ontdekken. Als je liever op twee wielen de omgeving verkent, probeer dan 
de fietspaden. Bekijk welke diersoorten je onderweg kunt spotten of probeer de zeldzame planten 
die hier voorkomen te identificeren. 
 



 

 
 
Mount Stewart, County Down 
Paden om te verkennen en tuinen om rond te dwalen - Mount Stewart is perfect om terug te keren 
naar de natuur. Met prachtige tuinen en een wandeling langs het meer is het perfect om de 
schoonheid van de natuur aan de oevers van Strangford Lough te waarderen. 

 
 
Rowallane Gardens, County Down 
Rowallane is een van de mooiste tuinen in Noord-Ierland - geniet van een rustige wandeling, of 
ontspan gewoon en geniet van de omgeving in de ommuurde tuin. Dompel jezelf onder in de natuur 
en ontsnap aan de buitenwereld. 

 
 
Florence Court, County Fermanagh 
Ongeveer 13 kilometer buiten Enniskillen vindt u Florence Court, gelegen tegen de ruige bergachtige 
achtergrond van de Cuilcagh-berg. Je kunt hier ook 15 kilometer aan paden vinden, meer dan 
genoeg om langs te dwalen en wat broodnodige frisse lucht te krijgen. Kijk of je de beroemde 
Florence Court taxusboom kunt spotten. 



 

 
 
Castle Coole, County Fermanagh 
Een ander juweeltje in Fermanagh, net buiten Enniskillen, is Castle Coole met zijn beboste 
landschapspark dat afloopt naar Lough Coole, ideaal voor lange wandelingen. 

 
 
Blessingbourne, County Tyrone 
Bezoek Blessingbourne en verken de bossen. Met meer dan 550 hectare grond om te wandelen, te 
fietsen en te verkennen, kunt u uw vervoersmiddel kiezen: te voet, op twee wielen of te paard. 

 
 
Mussenden, County Londonderry 
Geniet van deze spectaculaire klifwandeling met adembenemende uitzichten langs de kust. Het 
terrein van Downhill Demense en Mussenden Temple zijn publiektoegankelijk voor wandelaars die 
graag naar buiten willen en hun dagelijkse dosis frisse lucht willen opsnuiven. 
 



 

 
 
Meer informatie via https://www.embraceagiantspirit.com/  
 
 
Fotomateriaal: https://we.tl/t-ztK62QWf4P 
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