
     

Het eeuwenoude oosten van Ierland 
Op het eerste gezicht is het eeuwenoude oosten van 

Ierland een rustige, mooie regio met groene heuvels, 

aantrekkelijke plaatsen en stille wateren, omlijst door de 

rivier de Shannon en de Ierse Zee. Maar als je wat dieper 

graaft, zul je ontdekken dat het is doorspekt met 5000 jaar 

geschiedenis. Er zijn fascinerende figuren en oude 

mysteries, verborgen verhalen en duizenden jaren oude 

mythen. Trek eropuit in het eeuwenoude oosten van 

Ierland en word onderdeel van het verhaal. 

 

 

  

  

   

Niet te missen in het eeuwenoude oosten van Ierland 
    

Boyne Valley 

 

 
 
Ontdek de Ierse 

geschiedenis in de oeroude 

Boyne Valley. Ga op 

verkenning in de graven en 

doorgangen van New 

Grange of omring je met de 

magie en het mysterie uit 

de steentijd op de Hill of 

Tara.  

 

Glendalough 

 

 
 
Beleef Glendalough, een 

spectaculaire vallei in het 

hart van Wicklow.     

Ontdek de kerkruïne en 

stenen kruizen van de 

vroegchristelijke 6e-eeuwse 

nederzetting en geniet van 

een picknick in het 

prachtige bosgebied. 

 

Cavan Burren Park 

 

 
 
Het Cavan Burren Park is 

een unieke plek vol 

geologische en 

archeologische accenten 

die zijn ingebed in de open 

en natuurlijke omgeving. Er 

is een bezoekerscentrum 

en daarnaast zijn er vijf 

bewegwijzerde paden om 

te ontdekken.  
    

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/18xm4clbX0oqUkztF5sBxhitUUXCmTDMxJ7Z8c1BCJ8x/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/18xm4clbX0oqUkztF5sBxhitUUXCmTDMxJ7Z8c1BCJ8x/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/FzcPar3jetvmpQa9PeJzWyAMxiRFGdeydT7fY1PGgQ4x/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/6xwUC61cjqsTQWtwHCg26TeipBbWHMxtXY5ELqWqEuYx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/6xwUC61cjqsTQWtwHCg26TeipBbWHMxtXY5ELqWqEuYx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/g5hvxlTCltw9L0RbPILMU3vkwhbYUvYIRB9HLxnmPxsx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/g5hvxlTCltw9L0RbPILMU3vkwhbYUvYIRB9HLxnmPxsx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/uimMdV3SIbrpWaYtaBHoCLbKFJh4NkTOhYbYDDUVvFgx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/9hLnNpLLlDGq3DqLiyrxmi6PZPxt5O9cb308ieOaatEx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/MbIavbZYPty0AUX8gnCxYPFnkiSEiZyvQiAaeKiEBbwx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/tvagSxfduS9NT6tSjyGf9pmKnu6mHXYxPsNabasIVN8x/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/AYToLoc2Cxytxycn8xr6Mx8x4B0OkSxg2GxpM2P4oxcx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/9PvNDxb2ItglI46WHI9tdTE2A1u5ZXQJiLxUF6JSvi0x/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx


Monaghan 

 

 
 
County Monaghan heeft 

vele meren en is een 

heerlijke bestemming voor 

een relaxed verblijf aan het 

water. Ontdek er 

charmante plaatsjes zoals 

Glaslough, waar het 

spectaculaire Castle 

Leslie staat.  
 

Waterford Crystal 

 

 
 
Tijdens een volledig 

begeleide rondleiding door 

de fabriek van House of 

Waterford Crystal in 

Waterford kan je de 

geschiedenis en verhalen 

achter een van de meest 

iconische merken van 

Ierland leren kennen.  
 

Middeleeuws Kilkenny 

 

 
 
Een 12e-eeuws kasteel, 

een bloeiende creatieve 

scene, traditionele pubs 

waar de historie vanaf 

druipt en verborgen 

steegjes: Kilkenny is een 

perfecte mix van 

kleinstedelijke charme en 

grootstedelijke dynamiek.  

  

     

Nieuws van onze partners  
    

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/Y6TA6LvMKOCAXIeaXWcTUkUyMpBrrB9rtg6IJmAAaYAx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/XFx1fN79LbgUUL9nIT99rGDC63KC5h2fGtoBcPCLsyAx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/XFx1fN79LbgUUL9nIT99rGDC63KC5h2fGtoBcPCLsyAx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/2YOcg4SZhUH0xpGMe9J9CQuM1ZtWx5mkxpV8RJSpjoYx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/1CBP3yM4YR9AYBD2r9S2zEIFdBExSy4auA0uc3t5kG0x/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/1CBP3yM4YR9AYBD2r9S2zEIFdBExSy4auA0uc3t5kG0x/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/F523W5FZ5yObbsha7JnJo8BjuCmI177xBkVxxacKvaIx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/74ctza0JO7XQVXlNNTcrBX6pkfcHIRoIHbchoZDLc8Ux/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/NbPjmVViQaPNCxIBkrSKDE7sstoYFrSCV33535uUsTQx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/w6x2QF2dm9tiIeNa3tACxBPCQtRKlhLLcraDDGskPygx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/xTQfxeArBYIP6wUJHsa2xQRnyA3U3DFJzYNoD9pUdxcx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx


Irish Ferries 

 

 
 
Irish Ferries is de grootse 

veerbootmaatschappij voor reizen tussen 

het vasteland van Europa en Ierland.  

Er zijn rechtstreekse veerdiensten van 

Cherbourg in Frankrijk naar Ierland. 

Reis met Irish Ferries rechtstreeks vanuit 

Cherbourg naar de Ierse hoofdstad Dublin, 

met wel vier afvaarten per week. Reis naar 

Ierland vanaf slechts € 299 (1 auto, 2 

passagiers en een binnenhut).  

Naar Ierland reizen via Groot-Brittannië 

Reis met Irish Ferries op de nieuwe route 

Calais-Dover, met tot wel 15 afvaarten per 

dag. Voor veerdiensten vanuit Groot-Brit-

tannië naar Ierland kun je kiezen voor de 

route van Holyhead naar Dublin of de route 

van Pembroke naar Rosslare.  

Contact: ireland@irishferries.com 

 

Irish National Stud 

 

 
 
In het hart van county Kildare ligt de Irish 

National Stud & Gardens, een van de 

ware schatten van Ierland.  

De stoeterij van 344 hectare is prachtig 

gelegen tussen glooiende heuvels op 

slechts 40 minuten van Dublin. Het is niet 

alleen de enige paardenfokkerij van 

volbloedpaarden die geopend is voor het 

publiek, maar je vindt er ook twee 

bijzondere tuinen: de Japanese Gardens 

en de St. Fiachra's Garden. 

Bovendien heb je de mogelijkheid om 

gepensioneerde, eersteklas renpaarden als 

Faugheen of Hurricane Fl te bewonderen 

die deel uitmaken van het team van 

'levende legenden'. Een bezoek aan het 

nieuwe interactieve centrum, The Irish 

Racehorse Experience, brengt de wereld 

van deze edele dieren op een fantastische 

wijze tot leven. 

  

 

 

   
 

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/zulasxR2KjltbM2knuL1YrkadojxK29RwnjI81xE61Qx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
mailto:%20ireland@irishferries.com
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/tbiUVxNbw6cAeODbN0ffuQl3fAQBmC8Sgk3xTbx3X38x/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/tbiUVxNbw6cAeODbN0ffuQl3fAQBmC8Sgk3xTbx3X38x/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/3AGZ1OYE3fljWOn9cxl4ktz2tHaby1mZMCLW3wK2QB4x/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/xQNeZPsgzZxNpcIghfWnFgthx2iwb7XTuYr81zixQ6Qx/jFQeCzAYAqyX3ZaRYHv5JulNXn7syE04nnc6OSrXZDgx

