
   

Een aantal minder bekende delen van Noord-Ierland 
Ontdek woeste, ruige kustlijnen die respect en avontuur afdwingen, en glooiende, landelijke 

gebieden vol wandelpaden, lokale verhalen en natuur. Deze ongerepte regio's in Noord-

Ierland hebben alles te bieden wat je nodig hebt voor het perfecte uitje. 
  

   

De Mourne Mountains 
    

De Mourne Mountains 

 

 
 
Lonely Planet beschreef 

het als een van de mooiste 

delen van Noord-Ierland en 

het wordt gezien als een 

gebied van uitzonderlijke 

natuurlijke schoonheid; een 

bezoek aan de Mourne 

Mountains is een must voor 

elke reis naar Noord-

Ierland. Bezoekers kunnen 

kiezen uit een van de vele 

slingerpaden door het 

gebergte en worden 

onthaald op legendarische 

landschappen en verhalen. 

Hoewel het mogelijk is om 

de bergen langs de Mourne 

Coastal Route vanuit de 

auto te bekijken, zie je 

lopend of op de fiets 

natuurlijk veel meer. Een 

must voor fietsers is de 

lusroute Mourne Mountains 

Cycle Loop. Als je de 

voorkeur geeft aan 

wandelen, dan heeft zelfs 

de meest geoefende 

Green Holiday Cottages 

 

 
 
Deze 4-sterrencottages 

liggen op slechts 11 

minuten rijden van de 

Mourne Mountains en 

bieden luxe accommodatie 

met eigen 

kookgelegenheid, waar je 

op een afgelegen locatie 

aan de rivier kunt genieten 

van de rust.  

De cottages vormen een 

fantastische uitvalsbasis 

om de Mourne-streek met 

zijn bossen, wandelpaden 

en fietsroutes te ontdekken. 

Gasten kunnen ook 

deelnemen aan de oude 

kunst van stone walling, 

waarbij je helpt om meer 

dan 300 jaar oude muren te 

herstellen. 

De cottages verschillen in 

grootte, waarbij de grootste 

slaapgelegenheid biedt tot 

8 personen. Prijzen zijn 

vanaf £ 320 per week in het 

Peter Rafferty Walking 

Tours 

 
 
Degenen die de Mourne 

Mountains te voet willen 

ontdekken kunnen zich 

aansluiten bij de 

deskundige berggids Peter 

Rafferty, die langs de 

rotspaden in een rustig 

tempo je spieren en 

verbeeldingskracht wakker 

schudt, met 

pauzeerplekken om te 

genieten van alles wat er te 

zien en te horen valt in de 

bergketen.  

Aangeboden tours zijn 

onder andere Men of the 

Mournes, The Stone 

Masons Experience – 

inclusief een bezoek aan 

een 19e-eeuws woning en 

traditionele lunch – en de 

Slieve Binnian Hike.  

De prijs van openbare 

tochten is vanaf £ 22 per 

persoon en privétours zijn 
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wandelaar een hele kluif 

aan de afwisseling die de 

Mournes biedt.  

 

laagseizoen en vanaf £ 520 

in het hoogseizoen. 

 

beschikbaar voor groepen 

van maximaal 12 personen. 

  

   

De Sperrins 
  

De Sperrins 

 

 
 
De Sperrins vormen, van 

Strabane in county Tyrone 

tot aan de kust van Lough 

Neagh in het oosten, een 

van de meest uitgestrekte 

berggebieden op het 

eiland. Ondanks de 

omvang ervan is het een 

onontdekt juweeltje: woest, 

ongerept en prachtig. 

De heuvels, valleien en 

hooglanden zijn ideaal voor 

matig zware wandelingen. 

Maar er zijn ook 10 pieken 

van meer dan 500 meter 

hoog. Dit bergachtige 

gebied is populair bij 

Sperrin View Glamping 

 

 
 
Deze unieke glamping-

locatie ligt op slechts 30 

minuten van de Sperrin 

Mountains en op minder 

dan 2 km van Davagh 

Forest, een van de 'Dark 

Sky Sites' in Noord-Ierland.  

Elke glamping pod is 

voorzien van een 

kitchenette, douche, 2 

tweepersoonsbedden, een 

slaapbank en een speciaal 

vervaardigd venster zodat 

gasten vanuit hun bed de 

sterrenhemel kunnen zien.  

Cycle Sperrins 

 

 
 
Cycle Sperrins organiseert 

fietstours met gids. Elke 

route is flexibel met de 

mogelijkheid om deze, 

afhankelijk van het 

energieniveau, langer of 

korter te maken. 

De routes lopen langs 

Glenelly Valley, de 

Beaghmore-steencirkel, 

visrivieren, 

wildplukgebieden en lokale 

voedselproducenten. De 

prijzen variëren en 

beginnen vanaf £40 per 

persoon en er zijn ook 
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ruiters, fietsers en 

mountainbikers. 

 

Daarnaast zijn er gratis wifi 

& parking. Prijzen zijn vanaf 

£110 per nacht. 

 

mogelijkheden voor trips 

zonder begeleiding. 

  

     

Lough Neagh 
  

Lough Neagh 

 

 
 
Lough Neagh is het grootste 

meer van Ierland en ligt in 

een regio vol geschiedenis 

en erfgoed. Bovendien is 

het omgeven door lieftallige 

dorpjes. Het meer heeft van 

alles in de aanbieding: 

kilometerslange 

wandelpaden, vijf 

vogelkijkhutten, bossen, 

vijvers, weidenvelden vol 

wilde bloemen en tal 

van  picknickplekken. 

Bij het Discovery and 

Conference Centre kunnen 

bezoekers terecht in een 

ambachtelijke winkel en een 

Galgorm 

 

 
 
Dit luxe hotel ligt op 20 

minuten van Lough Neagh, 

op 30 minuten van Belfast. 

Het vormt de perfecte 

uitvalsbasis om Noord-

Ierland te ontdekken. Met 

125 kamers, waaronder 

luxueuze 'signature suites', 

het unieke en ruim 

opgezette kuuroord Thermal 

Village en een keur aan 

restaurants en bars is 

Galgorm de ideale plek om 

na een lange, avontuurlijke 

dag te ontspannen. 
 

Gasten kunnen kiezen voor 

een van de onlangs 

ingerichte Cottage Suites. 

Lough Neagh boat tours 

 

 
 
Lough Neagh Fishing 

Stories is eigendom van en 

wordt beheerd door lokale 

bewoners en biedt 

kleinschalige en 

ervaringsgerichte tochten 

vol geschiedenis en erfgoed 

op en rond Lough Neagh – 

dus zowel per boot als over 

land. 

Ze zijn gespecialiseerd in 

tochten waarbij je meer te 

weten komt over de 

geschiedenis van de 

commerciële visserij van 

Lough Neagh, de kleurrijke 

persoonlijkheden en de 

kwaliteitsproducten, evenals 

het spirituele en christelijke 
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lunchcafé met panoramisch 

uitzicht op het meer.  

Er zijn ook activiteiten zoals 

fietsen, water- en 

boottochten. Klik hier voor 

meer informatie. 

 

Elke cottage beschikt over 

een volledig uitgeruste 

keuken, terwijl gasten nog 

steeds kunnen genieten van 

het ontbijt en alle faciliteiten 

in het hotel zelf. 
 

verleden en erfgoed van de 

regio. 

De tours zijn beschikbaar 

van april tot oktober en de 

prijzen zijn vanaf £60. 

Privétours zijn ook mogelijk. 

  

   

Reisideeën 
  

Game of Thrones® grondgebied 

 

 
 
Ontdek het echte Westeros op deze 354 km 

lange rondreis van 3 dagen. In Noord-

Ierland vind je de groene Riverlands naast 

de Iron Islands en Winterfell grenst aan de 

Zee van Dothrak. Volg de verhalen van de 

Zeven Koninkrijken op het grondgebied van 

Game of Thrones®. 
 

De smaken van Noord-Ierland 

 

 
 
Onderneem een culinaire reis door Noord-

Ierland boordevol lokale specialiteiten en 

heerlijke delicatessen en maak je op voor 

een ongeëvenaarde smaaksensatie. Deze 

4-daagse route van 359 km loopt van 

Belfast naar Tyrone, met bezoeken aan 

Fermanagh en Derry-Londonderry. 
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