
Toerisme

8 dagen
Noord-Ierland

vanaf 
€ 665 p.p.

EEN EN AL

NATUUR   
RUIGE

Wandelen in Noord-Ierland is alsof je 
door een spectaculair filmdecor loopt 
- wat soms ook echt zo is. En na een 
lange dag in de buitenlucht wacht de 
warme pub. 

Mooie wandeling 
De wandeling van Ballintoy naar Bushmills is een 
van de mooiste wandelingen langs de Causeway 
Coast. De route is 6,6 mijl (ruim tien kilometer) 
lang en geschikt voor geoefende wandelaars. Een 
deel van de route over het klifpad is voor onbe-
perkte tijd afgesloten (er is een omleiding), maar 
ondanks dat is de wandeling nog steeds een aan-
rader. Deze en meer routes staan op walkni.com.
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1.    Dagelijks wisse- 
lende sandwich bij 
Lost&Found. 

2.    The Clocktower, 
Belfast.

3.    Het oudste deel 
van The Bushmills 
Inn stamt uit  
1608. Nu kun je  
er heerlijk eten. 

4.    Er zijn meer  
schapen dan  
mensen in  
Noord-Ierland.

ETEN & DRINKEN 
COUNTRYSIDE
Het restaurant van The 
Bushmills Inn zit in een pand 
dat al in 1608 werd gebouwd. 
Vóór het diner kun je een 
drankje doen in een van de 
lounges met open haard. 
9 Dunluce Road, Bushmills, 
bushmillsinn.com

Lost and Found is zo’n plek 
waar je elke dag wel wilt  

lunchen: dagelijks wisselende 
soep, sandwiches en salades  
en een vitrine vol homemade 
lekkers.
2 Queen Street, Coleraine, 
wearelostandfound.com

Als je bijna het strand op rijdt, 
weet je dat je er bent. In Harry’s 
Shack wordt eenvoudig maar 
waanzinnig lekker gekookt. 
118 Strand Road, Portstewart,  
facebook.com/HarrysShack

Ze neemt bezoekers mee langs haar per-
soonlijke favorieten: kleine, enthousiaste 
ondernemers die trots zijn op hun Noord-
Ierse producten. Caroline maakt er met 
haar Ierse humor bijna theater van. Een 
must om te doen voor wie Belfast bezoekt. 
Eet trouwens niet te veel van tevoren, 
want je krijgt aardig wat te proeven. Of, 
zoals Caroline zegt: “We will do a wee bit 
of tasting this morning.”

 

tieke sfeer en de intense kleuren in de 
prachtige natuur aan de Noord-Ierse kust. 
En het weer is altijd een goed excuus om 
na een flinke wandeling op te warmen  
in een van de gezellige pubs, een geliefd 
tijdverdrijf. 

MYSTIEKE SFEER 
Het is eigenlijk ideaal weer om te wande-
len, ontdek ik als ik eenmaal aan de kust 
ben. Goede wandelschoenen aan en een 
rugzak mee: dat is alles wat je nodig hebt 
om de dramatische natuur van Noord-
Ierland echt te ervaren. De Causeway 
Coast is een deel van de noordkust die  
bekendstaat om zijn schoonheid en de 
Giant’s Causeway is er de belangrijkste  
attractie. De zeshoekige basalten pilaren 
waarvoor bezoekers uit de hele wereld 
komen, werden zestig miljoen jaren gele-
den gevormd toen vloeibare lava plotse-
ling in contact kwam met het koude water 
van de zee. Volgens een legende is het 
echter het voetpad waar een reus over 
liep, vandaar: Giant’s Causeway. Op een 
van de pilaren ga ik even zitten, om het 
bizarre landschap in me op te nemen. 
Naast me staat gids Nicola. Ze woont al 
haar hele leven in deze regio: “De winter 
is een fantastische tijd om te wandelen bij 
de Giant’s Causeway. De atmosfeer is dan 
zo bijzonder, bijna mystiek.” 

BELFAST FOOD TOUR
“It’s a wee bit of a hike,” zei de aardige 
dame die me met haar auto voorging toen 
ik het begin van een korte wandeling niet 
kon vinden (had ik al gezegd dat de Ieren 
zo áárdig zijn!). A wee bit… het betekent 
zoveel als ‘een klein beetje’ en je hoort  
het zeker tijdens een bezoek aan Ierland, 
als je tenminste praat met echte Ieren. 
Caroline Wilson is zo iemand, born and 
bred in Noord-Ierland, gek op lekker eten 
en gepassioneerd over lokale producten. 
Geen trip aan Noord-Ierland is compleet 
zonder een bezoek aan Belfast, de stad  
die de laatste tien jaar een geweldige 
transformatie doormaakte; van een plek 
waar politieke spanning heerste, naar  
een creatieve en zichzelf ontwikkelende 
hoofdstad. En dat is duidelijk te merken  
in St George’s Market Hall, het startpunt 
van de Belfast Food Tour van Caroline.  

“It’s  gonna be another lovely day, isn’t 
it,” zegt de dame die het ontbijt verzorgt, 
terwijl ik uit het raam naar de grijze lucht 
buiten kijk. De Ieren hebben gevoel voor 
humor, maar zijn ook ongelooflijk positief 
ingesteld. De dame die het ontbijt ver-
zorgt, meent het. En ze heeft nog gelijk 
ook, want het regent niet hard en in de 
verte zie ik een streepje blauw. Dan is het 
voor Ierland al snel een ‘lovely day’. 
Sterker nog: eigenlijk hoort het er een  
beetje bij. Het voegt iets toe aan de mys-

FAMILIEWANDELING
Je kunt gratis wandelen bij de Giant’s 
Causeway, maar als je gebruik wilt maken 
van de parkeerplaats en het Visitors 
Centre, betaal je £ 9 (volwassenen)  
of £ 4,50 (kinderen). Dit is inclusief  
een audiotour of een wandeling onder  
begeleiding van een gids.  
nationaltrust.org.uk/giantscauseway

NOORD-IERLAND: 
HOE ZIT HET?
Noord-Ierland vormt met 
Wales, Schotland en Engeland 
het Verenigd Koninkrijk: sinds 
een akkoord in 1998 is Noord-
Ierland grotendeels zelf- 
besturend. De IRA (die streed  
tegen de Britse overheersing)  
staakte in 2005 het gewapend  
verzet en in 2007 verlieten  
de Britse troepen na 38 jaar 
overheersing Noord-Ierland. 
Je betaalt er nog steeds met de 
Britse pond en er staan net als 
in Groot-Brittannië rode tele-
fooncellen. Geografisch gezien 
ligt het gebied natuurlijk op het 
eiland Ierland, vandaar dat het 
in de meeste reisgidsen over 
Ierland wordt behandeld.
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Een met beukenbomen omzoomde 
weg bij Ballycastle. De weg werd 
gebruikt in de serie Game of Thrones 
(voor fans: de King’s Road).

84 8502 | 1602 | 16



te
ks

t e
n 

fo
to

gr
af

ie
: l

in
da

 v
an

 d
e 

pa
vo

or
dt

. 

Noord-Ierland
MARGRIET-LEZERSREIS

THE GOBBINS
The Gobbins in Islandmagee is een 
unieke wandelervaring letterlijk aan 
de noordkust van Noord-Ierland:  
ijzeren wandelwegen en bruggen zijn 
aan de kliffen vastgemaakt, zodat je 
vaak boven het woest kolkende zee-
water wandelt. Het was een toeristi-
sche attractie in Edwardiaanse tijden, 
waarvoor mensen een picknickmand 
en hun beste kleding uit de kast trok-
ken – vrouwen probeerden zelfs kin-
deren onder hun enorme rokken te 
verstoppen zodat ze geen entree voor 
hen hoefden te betalen. In 2015 werd 
het pad opnieuw geopend. Je kunt er 
alleen onder begeleiding op.
thegobbinscliffpath.com

TO DO IN BELFAST
Proef Belfast op de Belfast Food Tour, 
die onder meer de overdekte markthal  
St George’s Market aandoet. Donker 
Iers brood, Noord-Ierse kazen en  
verse vis, schaal- en schelpdieren van 
de nabije kust. De markthal is alleen 
open op vrijdag, zaterdag en zondag. 
belfastfoodtour.com

Zie de bouw van de Titanic en een  
deel van de geschiedenis van Belfast 
tot leven komen in het museum 
Titanic Belfast. 
titanicbelfast.com 

Ontdek de winkels, pubs en restau-
rants in de wijken Cathedral Quarter 
en Queen’s Quarter.

PUBS AND MORE IN 
BELFAST
Een van de nieuwste aanwinsten in 
Belfast is restaurant The Muddlers 
Club. Modern door een hoge glazen 
pui, maar warm door de houten tafels 
en de open keuken.
Warehouse Lane, vlak bij Waring Street, Belfast,  
themuddlersclubbelfast.com

De barista’s van Established Coffee 
maken de lekkerste koffie van de stad. 
54 Hill Street, Belfast, establishedcoffee.com

Even schuilen in een pub? The John 
Hewitt schenkt Noord-Ierse biertjes 
en ciders en heeft vaak live muziek.  
Zo trad Mumford & Sons hier op  
voordat ze bekend werden.
51 Donegall St, Belfast. thejohnhewitt.com

8-daagse 
fly-drive 

vanaf € 665
p.p.

Kijk voor meer informatie over Noord-Ierland op ierland.nl.

De Ieren hebben gevoel voor humor  
en zijn ook ongelooflijk positief ingesteld

Established Coffee in Belfast.

Tijdens deze reis maak je kennis met  
de mooiste bezienswaardigheden van  
de Ierse noordkust, de schitterende 
panorama’s langs de Causeway Coast  
en de Atlantic Drive, de prachtige meren 
en de hoofdstad Belfast, die de laatste 
jaren erg populair is geworden vanwege 
de trendy winkelstraten, het gezellige  
uitgaansleven en de vele musea. 

Programma
DAG 1: Vlucht Amsterdam-Belfast met 
KLM. Vanuit George Best City Airport  
rijd je een mooie route door The Glens of 
Antrim. Bezoek onderweg de dorpjes 
Ballycastle, Cushendun, Cushendall, 
Waterfoot en Glenarm. 
DAG 2: Kies vandaag voor de kustweg 
langs de wereldberoemde Giant’s 
Causeway en de veel gefotografeerde 
Carrick-a-Rede touwbrug. Stop tussen 
Bushmills en Portrush bij het uitzichtpunt 
van de ruïne van Dunluce Castle, een 
mooi fotomoment. 
DAG 3: Vandaag reis je naar het uiterste 
noorden van Ierland en onderweg pas-
seer je de ommuurde stad Londonderry. 
Maak onder begeleiding van een gids een 
wandeling over de stadsmuur. Vervolg 
daarna je weg naar het graafschap 
Donegal, het Ierland van ruig en mystiek 
landschap, Ierse muziek en een warm 
welkom. 
DAG 4 EN 5: Op weg naar Killybegs  
bezoek je het stadje Donegal met zijn  

kasteel en het gezellige plein. Waai  
vervolgens uit op de torenhoge Slieve 
League Cliffs of maak een rondvaart in 
Donegal Bay op zoek naar zeehonden en 
dolfijnen. 
DAG 6: Enniskillen is idyllisch gelegen op 
een landtong tussen de meren Lower en 
Upper Lough Erne. In de omgeving van 
Lough Erne liggen prachtige landhuizen, 
zoals Enniskillen Castle, Castle Coole, 
Florence Court en het overnachtings- 
hotel Manor House Country Hotel. 
DAG 7: In Belfast kun je een stadswande-
ling maken langs de belangrijkste be-
zienswaardigheden, waaronder Titanic 
Belfast. 
DAG 8: Vlucht Belfast-Amsterdam met 
KLM.

Verblijf
Tijdens de rondreis verblijf je in drie- of 
viersterren bed and breakfasts, hotels, 
inns en een Manor House Hotel. 

Prijs 
Vanaf € 665 p.p. (bij twee personen).
Reiscode: IEHRMARG   
    
Inbegrepen
●  retourvlucht Amsterdam-Belfast met 

KLM o.b.v. Economyclass (G-klasse)
●  luchthavenbelasting en brandstof- 

heffing ca. € 100 p.p.  
●  7x24 uur autohuur cat. B met Hertz 
●  7x overnachting in een kamer met bad 

en/of douche en toilet o.b.v.  
logies/ontbijt 

●  uitgebreide reisbeschrijving 
●  reisgids
●  wegenkaart 
●  kortingsbonnenboekje Ireland  

at a glimpse
●  The Gobbins excursie

Niet inbegrepen
●  reserveringskosten: € 27 per boeking
●  (doorlopende) reis- en/of annulerings-

verzekering
●  bijdrage calamiteitenfonds € 2,50 per 

boeking van max. 9 personen
●  evt. brandstoftoeslag
●  toeslag alleengebruik huurauto op 

aanvraag
●  tol en eventuele veerdiensten
●  toeslag van € 9 p.p.p.n. bij verblijf  

op zaterdag in Belfast en € 17 p.p.p.n. 
bij verblijf op vrijdag en zaterdag  
in Portrush

Vertrekmogelijkheden
Dagelijks (m.u.v. vrijdag).

Informatie en reserveren
Ga naar margriet.nl/reizen voor alle  
prijzen, voorwaarden en het volledige 
programma van dag tot dag. Of bel  
voor reserveringen met Buro Scanbrit 
via 020 - 462 10 40. Op dit arrangement 
zijn de ANVR-reisvoorwaarden van  
toepassing.
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