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Waar we nu staan 

Overal op het eiland worden bedrijven erkend door organisaties en initiatieven zoals 

Sustainable Travel Ireland, Green Hospitality en Origin Green voor hun duurzame normen en 

praktijken. Honderden anderen zijn lid geworden van Leave No Trace Ireland, om de impact 

van recreatie in de buitenlucht en natuur te beperken. Lees meer. 
  

 

  

Enkele duurzame accommodaties en activiteiten op het eiland Ierland 

  

Slow Cabins 

 

Lekker 'off the grid' bijtanken in een ecocabin 

in de omgeving van Kinvara in county 

Galway. Ontspan en laat het echte leven een 

paar nachten voor wat het is in deze volledig 

zelfvoorzienende cabins.   

Klik hier voor meer informatie. 

 

Goleen Harbour 

 

 

Op deze biologische boerderij vind je 

ecologische accommodaties, land- en 

zeeactiviteiten, holistische behandelingen en 

retraites. De boerderij is gelegen op het 

schiereiland Mizen in Co. Cork. Voor 

overnachtingen kies je uit ecocabins, 

glamping of een dôme met zicht op 

zee. Meer informatie. 

  

Salthouse Hotel 

 

Het Salthouse Eco Hotel bewijst dat luxe 

toch duurzaam kan zijn. Windturbines en 

zonnepanelen zorgen voor stroom in het 

Rock Farm Slane  

 

Rock Farm Slane is een glamping-, 

ecotoerisme- en activiteitencentrum en 

biologische boerderij op het landgoed Slane 
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hotel. Dit ecohotel is vrij van plastic voor 

eenmalig gebruik. Verblijf in een van de 24 

stijlvolle suites met uitzicht over de prachtige 

kust van Antrim. Kijk hier voor meer 

informatie. 

 

Castle.. Verblijf in een van de vakantiehuizen 

of ga glampen in een luxueuze yurt die 

verscholen ligt tussen de bomen. Op het 

terrein vind je een geheime badplaats die 

uitkijkt op de rivier de Boyne. Ontdek hier 

meer. 

  

Atlantic Seaweed Foraging 

 

Bij Atlantic Irish Seaweed in 

Derrynane in county Kerry staat het 

echtpaar John en Kerryann klaar 

om je van alles te leren over 

zeewier. Je kunt deelnemen aan 

hun zeewierontdekkingscursussen 

en -rondleidingen langs de kust van 

Derrynane, terwijl je onderweg 

geniet van een aantal heerlijke 

zeewiersnacks.  

Meer informatie.  
 

Atlantic Sea Kayaking  

 

Bij Atlantic Sea Kayaking ga 

je volledig op in het 

natuurschoon dat de kust van 

West-Cork te bieden heeft. 

Peddel langs de kust tijdens 

een rondleiding of wacht op 

de avond en geniet van 

een onvergetelijke trip bij 

zonsondergang. Er is zelfs 

een kajak-nachttour onder de 

sterrenhemel van Lough 

Hyne, waar je op 

het water lichtgevend 

plankton kunt zien 

glinsteren. Meer informatie.  
  

Slow 

Adventure   

Beyond the Trees 

Avondale   
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Tijdens de Slow 

Adventure Tour 

door de Sperrin 

Mountains in 

Noord-Ierland kom 

je even helemaal 

los van de moderne 

wereld, om in eigen 

tempo te genieten 

van de natuur. 

Onder begeleiding 

van een lokale 

ecoloog breng je 

een bezoek aan de 

bruisende habitats 

en natuurlijke 

bergformaties, 

waarna je bij een 

biologische 

boerderij en lokale 

kaasmaker 

aanschuift voor de 

heerlijke lokale 

gastronomie.   

Kijk hier voor meer 

informatie.  
 

 

Het onlangs geopende 

bomenpark in Avondale Forest 

Park bied je een 

adembenemend panoramisch 

zicht over het bos. Het 

spiraalvormige, iets aflopende 

wandeldek maakt de 

indrukwekkende houten 

structuur volledig toegankelijk 

voor alle bezoekers. Voor de 

bouw van de houten structuur 

werd lokaal gewonnen hout 

gebruikt. In het park vind je 

tevens een ommuurde tuin, café 

en een speeltuin.  

Ontdek hier meer. 
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