
     

Cork is een levendige stad met hippe koffietentjes, kleurrijke kunstgaleries, excentrieke 

musea en geweldige pubs. Er heerst een ontspannend en gemoedelijke sfeer. 

Geniet na de buzz van de stad van een wat kalmere omgeving in een van de laatste 

bastions van het 'oude Ierland', County Cork is een regio vol fraaie stadjes, verlaten 

stranden, schiereilanden en eilandjes. 

Er zijn regelmatig rechtstreekse vluchten van Amsterdam naar Cork: 

• KLM heeft 2 vluchten per dag. 

• Aer Lingus vliegt op maandag, vrijdag en zondag 2 keer per dag, en 1 keer op 

dinsdag t/m donderdag. 
  

   

Reisideeën in County Cork 
  

Wild Atlantic Way 

 

 
Maak een tweedaagse tocht van 113 km 

langs de kust voor adembenemende 

vergezichten en lokale verhalen op de 

route van Ballydehob naar Clonakility. 

 

Het Eeuwenoude Oosten van Ierland 

 

 
Maak 5 dagen vrij voor de reis van county 

Cork naar county Wexford, met 

bezienswaardigheden het eiland Spike en 

de Jameson Midleton Distillery. 
 

 

   

West-Cork: zien en doen 
  

Beara Peninsula 

 

Mizen Head 

 

Old Head of Kinsale 

 

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/GpdxQW484NRoSYNZGWcYRuw6w6gCnPqsK0LItojBmYIx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/IF1GoAkK6qEeLDjegvgLtiUjCGIo08iT1PywBNEZGHUx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/8j2HSCTsZtFCOl7CNTMkowYaIOMHT2XAZUkax4Y4nG0x/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/PTf0GWxxGvS8TW5RFmeZxGkUFiw9NHTrnnGXYxEGa54x/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/xwZIz14b6SwxCkMHSAT6fUnlhrOG9kHHm4bFkf3aDCkx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/czfamnVzZr9rXRuHVbUxqs18xoHaeUYvqozx2Vfdp0Ix/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/Iv0hEWK7zAk87qxwgLx9n2JXBwgnbL799v8HopsjA1Mx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/O7uFPGJxxQDKXzFmaaYcLmTpx4RCu4qYLqcjA1Qw7hcx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/vAJvnhKKiVrYedrJTaPwYyJikWM6mDk6bbyALaCrKIQx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/zQJ4JGu79kQJbxUmZHwZCLJ5xDuyfeDDq3uhLecGeTUx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/rdPpLMhd8Qs11MQ1SxNmy1IKAlxkdg1xCT2j6MnOf08x/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://www.discoverireland.ie/beara-peninsula
https://www.ireland.com/nl-nl/plan-your-trip/trip-ideas/irelands-ancient-east-from-cork/?utm_source=travel360&utm_medium=ez&utm_campaign=trade


 
Maak een meerdaagse 

tocht over het schiereiland 

Beara, een 50 km lange 

landtong die grenst aan de 

county's Cork en Kerry. 

Geniet van dit unieke 

landschap waar voor 

bezoekers van alles te zien 

valt, van mediterrane 

planten en subtropische 

bomen tot martellotorens 

en ruïnes van de Ierse 

hongersnood. 

 

 
Het spectaculaire 

kliflandschap van Mizen 

Head loopt uit in de 

Atlantische Oceaan, waar 

woeste golven beuken op 

de zeekliffen. Het 

bijbehorende 

bezoekerscentrum toont 

een keur aan maritieme 

parafernalia, zoals een 

automatisch weerstation en 

een model van de 

vuurtoren van Fastnet 

Rock.  
 

 
De lange, door woeste 

baren getergde kaap en de 

torenhoge kliffen die 

tientallen meters boven de 

Atlantische Oceaan 

uitrijzen, maken Mizen 

Head tot een van de meest 

adembenemende 

kustgebieden van Ierland. 

De beste manier om dit 

schouwspel te ervaren is te 

voet via de Old Kinsale's 

Head of vanuit een kajak 

op het water. 

  

Walvis & dolfijnexcursies 

 

 
In Cork zijn allerlei 

zeedieren te zien, 

waaronder dolfijnen, 

reuzenhaaien en vinvissen. 

Zo nu en dan kun je zelfs 

orka's spotten! 

 

Vanwege dit veelzijdige 

aanbod worden er in West 

Cork het hele jaar door 

(behalve in februari) 

walvisexcursies 

georganiseerd, door 

diverse bedrijven en in 

verschillende vormen. 
 

Atlantic Sea Kayaking 

 

 
Beleef Cork op een totaal 

andere manier met 

nachtkajakken. Deze 

uitstapjes bieden een 

volstrekt unieke ervaring, 

door van schemering tot 

duisternis op het water te 

zijn.  

 

Ze zijn uitsluitend voor 

volwassenen en duren 2,5 

uur. Het starttarief bedraagt 

€ 75 per persoon in een 

dubbele kajak. 
 

Bantry House & Gardens 

 

 
Bantry House and Garden 

is een statig landhuis aan 

de Wild Atlantic Way met 

uitzicht op de baai van 

Bantry in het zuidwesten 

van Ierland.  

 

Bezoekers kunnen de 

tuinen verkennen, het 

landhuis bezoeken, 

genieten van een 

picknickmand uit de 

tearoom, de afternoontea 

gebruiken in de bibliotheek 

of logies boeken in de 

oostvleugel. 
  

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/exR1eLFFifLiyrOIYwxKWu8Ix6vvDM2aaLtZDPLnncYx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/3P9p3x6zdGxqgsclgHE8VzxWkcszHZ1x4mk6xRDkjRgx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/3P9p3x6zdGxqgsclgHE8VzxWkcszHZ1x4mk6xRDkjRgx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/jyJ36t58B1tBm9vslGxr0Fc8dxeUcSGuZjo92ROqw2Yx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/tAZKlSxH3V9fdJEYDVRKwU6Xo9mw4ydf6EuA3xk3pjgx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/lt16FkzjzNeE7BL7UVeHoMHAD87pxrxDsxbNsHEOd2wx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/KPCIAOV5xjkxDInsbjDYTegJpoHjXUjwSfOGk6XmxBEx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/48KOeqF7xadDy3yAxadbnY1Bdcr4HZHUkPLKuYtwyZAx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/eZrJuAoZxQj89vlKgus8LIIin5Cdp8lxITMIqhKyss0x/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/nx5p4wcrxmAbfNot6ezEI6C0Q4nxT4sXuoxLQutl6fMx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/M7hEivXUeP6i5tgO1R1M6iL8lTHIqsDeS6WnxAhqbY8x/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux


   

Overnachten in Cork: enkele suggesties 
  

Top of the Rock Pod 

Pairc 

 

 
Het 'pod pàirc' beschikt 

over acht pods; ze zijn 

verschillend qua comfort 

en grootte en geschikt 

voor gezinnen, stellen, 

individuele reizigers of 

grote wandelgroepen.  

 

Bezoekers kunnen 

deelnemen aan uitstapjes 

en wandelingen in de 

directe omgeving of de 

handen uit de mouwen 

steken op de boerderij. 

Daar kun je jonge dieren 

voeren, eieren rapen en 

meer te weten kunnen 

komen over het wild op 

de boerderij.  

 

Duurzaamheid vormt de 

kern van hun activiteiten, 

met speciale aandacht 

voor het gebruik van 

lokale materialen en 

diensten. Kijk hier voor 

meer informatie over hun 

duurzaamheidsbeleid.  
 

Inchydoney Island 

Lodge & Spa 

 

 
Inchydoney Island Lodge 

& Spa ligt net buiten de 

kleurrijke stad Clonakilty 

en is een van Ierlands 

meest exclusieve en luxe 

retraites. 

 

Hier wordt een 

oogverblindende locatie 

gecombineerd met 

moderne faciliteiten, 

waardoor een bijzonder 

uitje ontstaat.  

 

Het hotel beschikt over 

een van de grootste 

zonnepaneelinstallaties 

van Ierland en besloot 

onlangs over te stappen 

op BioLPG van Calor, 

een 100% groene 

biobrandstof. Hun 

duurzaamheidsbeleid 

vind je hier. 
 

Maryborough Hotel & 

Spa 

 

 
Dit charmante 18e-

eeuwse landhuis is nu 

een luxe 4-sterrenhotel. 

Het hotel ligt in de groene 

buitenwijken van Cork op 

een landgoed van bijna 

7,5 hectare aan 300 jaar 

oude tuinen.  

 

Het hotel herbergt een 

bekroond restaurant, een 

fitnessruimte met 

aanvullende spa-

voorzieningen en een 

prachtige tuinterras, waar 

je in de zon heerlijk kunt 

genieten van je 

afternoontea. 

 

Het team hanteert ook 

een 

duurzaamheidsbeleid dat 

zaken omvat als het 

uitbannen van 

kunststoffen voor 

eenmalig gebruik; kijk 

hier voor meer informatie. 

 

    

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/QQhYeg7WxZyxApmAD2asDGJP3WhOoq3hYfF3EQ11g2wx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/QQhYeg7WxZyxApmAD2asDGJP3WhOoq3hYfF3EQ11g2wx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/SD7mG9QqZUQljH11oZvqycWXmOdcKaGgonYceRvNbaIx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/jtOcxQ1HSfwPqW7cVjS3gvgtRCHgXLuf5NxxWPGt8DEx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/jtOcxQ1HSfwPqW7cVjS3gvgtRCHgXLuf5NxxWPGt8DEx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/4WGTnDZMn8heAUsxzFbArflLTt2XxlyoOHKg40GXNdox/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/4WGTnDZMn8heAUsxzFbArflLTt2XxlyoOHKg40GXNdox/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/25KQyYtHUGJ7tGT0B6Ccas7UUVwT2IZhlhIDDq2mqIAx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/Kkk9MqAxofwAziLRNfD6HrzwHBNyB4S2uO9StlipYm8x/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/Kkk9MqAxofwAziLRNfD6HrzwHBNyB4S2uO9StlipYm8x/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/KaORkR4xPc5q3yOoBVJyJJ02Neupe4Apj3AtNWa5e3Qx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/Si0RUxDObrukeWHUmClmOJxZvzTt0RHlveow2QlDKe0x/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/Si0RUxDObrukeWHUmClmOJxZvzTt0RHlveow2QlDKe0x/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/7EQ6IZWK8TpeuzDyh9vUxrBsbhqpzQr4teYIwCTmPlYx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/AxJPz5uUTbG6Rh7xfTkJYkse8Axc8Sxj5Q7ZzeKmkRIx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/AxJPz5uUTbG6Rh7xfTkJYkse8Axc8Sxj5Q7ZzeKmkRIx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/AxJPz5uUTbG6Rh7xfTkJYkse8Axc8Sxj5Q7ZzeKmkRIx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/AxJPz5uUTbG6Rh7xfTkJYkse8Axc8Sxj5Q7ZzeKmkRIx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/KSjF4QrxgPyjdNzuP4KwzsSN07u6rqa5PcdY7xxBEfwx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/zyjNK4T3ZR1hKniPvcxiaySx2zXMqpuxaLxxZJrw418x/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/Pt0xnn2VzIIx6ZPJmbgyFmO56KFaTxdxdjeRvBYVH2cx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/oIg7yKc95gXQMJnz0asSqUxuAs1Sp8pFWQx5G4fHiZMx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/pOldr5txUgqqaH1IKgwDNJcRixhwFlasyVHaW4SgiyYx/hyTvn9OKxXRGfCxS4SDQbkEdxNjPL40nPSbMJp9ok9Ux
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