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Ierland staat bekend om Guinness, paarden, regen en een
bepaalde magie die je niet onberoerd zal laten. Maar vooral
staat het bekend om de Craic, wat zoveel betekent als 
plezier hebben. Ingrediënten: muziek, gelach, een groep
mensen bij elkaar, een vleugje onenigheid en een snufje
onzin. In Ierland kun je het overal tegenkomen, dus ontspan
en geniet van het moment.

WAT & HOE ONDERWEG: de reisgids voor 
een actieve en culturele vakantie.
• Duidelijke indeling op kleur
• Uitgebreide plattegronden en kaarten
• Verrassende wandeltochten
• Top 10 met hoogtepunten
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Zuidwest-Ierland
Even oriënteren n In vier dagen n Top 10 n Ring of Kerry 
n Blarney Castle n Dingle Peninsula (Corca Dhuibhne) 
Hoogtepunten n Cork City 
Verder ontdekken n 9 andere bezienswaardigheden
Waar... n Overnachten n Eten & drinken n Winkelen n Uitgaan

West- en Noordwest-Ierland
Even oriënteren n In vijf dagen 
Top 10 n The Burren & Cliffs of Moher 
Hoogtepunten n Aran Islands (Oileáin Áran) n Connemara 
n West Mayo 
Verder ontdekken n 12 andere bezienswaardigheden
Waar... n Overnachten n Eten & drinken n Winkelen n Uitgaan

Het magazine 
n Failte Ireland – welkom in Ierland 
n Een sportnatie n Ierse mythen 
n Honger, Home Rule en hoop n Feesten & events
n Geschreven in het landschap n De pen en de fluit
n Keltische kunst 

Dublin
Even oriënteren n In een dag n Top 10 n Trinity College & Book 
of Kells n National Museum of Ireland 
Hoogtepunten n Christ Church Cathedral n Kilmainham Gaol
Verder ontdekken n 10 andere bezienswaardigheden
Even verderop n Waar... n Overnachten n Eten & drinken 
n Winkelen n Uitgaan

Oost-Ierland
Even oriënteren n In drie dagen n Top 10 n Kilkenny 
n Newgrange en Brú na Bóinne n Rock of Cashel 
Hoogtepunten n Wicklow Mountains
Verder ontdekken n 11 andere bezienswaardigheden
Waar... n Overnachten n Eten & drinken n Winkelen n Uitgaan 

Je draai vinden
n Aankomst 
n Vervoer 
n Overnachten n Eten & drinken
n Winkelen n Uitgaan
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Even oriënteren n In drie dagen n Top 10 De kust van Antrim 
Hoogtepunten n Belfast n Ulster-American Folk Park 
n Lough Erne & Belleek Pottery
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Ontdek wat het land te bieden heeft en beleef de unieke sfeer 

zoals de Ieren dat doen.

MIDDAGPAUZE IN HET GROEN
Het weer is meestal onberekenbaar 

in Ierland, maar zodra de zon zich 

laat zien, stroomt het grasveld van 

het park St. Stephen’s Green in 

Dublin vol (A206 B2). Kantoorper-

soneel met colbert en stropdas 

neemt met een lunchpakket de 

parkbanken in bezit, studenten 

drinken wandelend een beker kof-

fie. Bedrijven en hotels rond het 

park hebben speciaal ligstoelen 

geplaatst voor hun personeel. Men 

ontspant zich en kijkt naar de een-

den en zwanen in het water.

STREET ART
Decennialang een vertrouwd tafe-

reel: Dublins  Grafton Street

(A206 B2, p69) is het open-

luchttheater van het eiland. In de 

voetgangerszone en de belangrijk-

ste winkelstraten wordt met soms 

grote kunst kleingeld verdiend. Er 

worden hartverscheurende balladen 

gezongen en gedichten voorgedra-

gen. De zwartgemaskerde mannen 

zijn geen beelden – ze verstaan de 

kunst minutenlang roerloos te blij-

ven staan.

HAAS EN WINDHOND
 Windhondenrennen zijn in Ierland 

populairder dan ooit. Het is een 

curieuze sport: als de deurtjes van 

de hondenboxen opengaan, rennen 

zes windhonden (greyhounds) om 

het hardst achter een namaak-

konijn aan dat langs een geleider 

voor hun neus voortbewogen wordt. 

Greyhound Racing vindt bijvoorbeeld 

in Limerick in het Greenpark plaats 

(Dock Road, tel. 061 44 80 00, 

www.igb.ie, vr-za om 19.45 uur, 

toegang € 10).

HEERLIJK SNUFFELEN
Bontgekleurd, sprookjesachtig, 

romantisch, met de uitstraling van 

vroeger tijden: de producten van 

Avoca verheugen zich in een groei-

ende populariteit. Blouses en schil-

derijlijsten, mokken en wenskaarten 

met een nostalgische look, kande-

laars en kookboeken – je vindt altijd 

wel een bijzonder cadeau. Er zijn 

inmiddels tien Avocafilialen in het 

hele land, erg mooi, want onder-

gebracht in een historisch pand 

met park, is het Avoca Powers-

court House Store & Terrace Café 

HET

IERLAND-
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GEVOEL

Grafton Street in Dublin biedt volop vertier
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1
Wandelingen & tochten

Deze heerlijke wandeling is favoriet 
bij Dubliners in de weekeinden: hij 
is makkelijk bereikbaar per trein, 
varieert tussen hellingen en kustpa-
den en biedt schitterende uitzichten 
over de stad, Dublin Bay en de kust, 
en de heuvels in de omgeving. Je 
kunt er lekker uitwaaien als je na 
de vermoeienissen in Dublin naar 
frisse lucht verlangt.

!–"
Sla vanuit het DART-station links af 
en loop langs de haven. Hier bracht 
Erskine Childers, auteur van de 
klassieke spionageroman The 
Riddle of the Sands, in juli 1914 
wapens en munitie aan land vanaf 
zijn jacht Asgard om de nationalis-
tische opstand te steunen.

"–#
Sla na enkele honderden meters 
rechts af Abbey Street in. Klim 
naast Ye Olde Abbey Tavern rechts 
de treden op naar de ruïne van de 
abdij – een beroemde zetel van 
geleerdheid in middeleeuws 
Europa. Vanhier heb je een schitte-
rend uitzicht over de witte huizen 
van Howth naar de kronkelige 
krabbenscharen van de golfbrekers 
in de haven. Howth is lange tijd 
een geliefde woonplaats geweest 
van schrijvers, stafleden van Trinity 
College, dichters en kunstenaars, 

en de laatste tijd voor welgestelde 
forenzen die dichtbij, maar niet in 
de hoofdstad willen wonen.

#–$
Sla vanaf Church Street Abbey 
Street in en dan de eerste straat 
rechts. Loop na 100 m rechtdoor 
langs Grace O’Malley Road en sla 
dan links af Grace O’Malley Drive 
in. Ga bij de derde bocht rechtsaf 

 HILL OF HOWTH
 Wandeling

 EVEN RUSTEN
 Er zijn vele pubs en restaurants in 
Howth. Probeer Abbey Tavern in 
Abbey Street (tel. 01 8 39 03 07) 
voor heerlijke vis en een uitstekende 
pint stout.

Vanaf de ruïnes van de 11e-eeuwse 
Howth Abbey heb je een schitterend
uitzicht over de haven naar het rotsige
eiland Ireland’s Eye

V
AFSTAND : 11 km DUUR: 3 uur (4 als je rust – aanbevolen)
BEGIN-/EINDPUNT: Howth DART-station (24 minuten van Connolly Station
in centrum van Dublin)  
VOOR INFORMATIE: tel. 018 50 23 03 30 A201 E1
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Hill of Howth

ren. Knobbelige, witte kwartsiet-
keien vormen een kring rond de 
kroon van Shielmartin. Ze werden 
hier 2000 jaar geleden geplaatst om 
de begraafplaats van de Ierse krij-
ger-koning Crimhthan Niadhnair te 
markeren. Geholpen door zijn vrouw 
Nar of the Brugh (volgens sommi-
gen een godin), werd hij steenrijk 
door regelmatig op rooftocht te gaan 
aan de overkant van de Ierse Zee 
om de Romeinen te plunderen, die 
pas in Engeland waren aangeko-
men. Of zijn goudschat op Shiel-
martin begraven ligt, blijft open voor 
romantische speculaties.

&–'
Een duidelijk pad leidt steil naar 
beneden naar Carrickbrack Road. 
Sla links af; steek na 300 m de weg 
over, ga door een hek (bord ‘Dan-
gerous Cliffs’ – maar wees niet 
bang!) en neem het pad omlaag 
naar de kust. 

'–(
Sla hier links af en volg 8 km het 
smalle kustpad, langs de vuurtoren 
op de kaap en helemaal rond 
Howth Head en terug naar het 
DART-station.

op een kort pad langs een bos, dat 
naar een weg leidt; loop 20 m door 
en dan rechtsaf de treden op.

$–%
Sla boven rechts af en beklim een 
helling naast huis nr. 53 (’Bally-
linn’). Blijf rechtdoor lopen over 
een grazige helling, tussen bomen 
door, tot je voor een steile verho-
ging met een voetbalveld komt. 
Volg het pad naar rechts, ga dan 
naar links, met de verhoging links 
van je en de golfbaan rechts.

%–&
Het pad buigt aan het einde van de 
golfbaan af naar links; volg het pad 
tussen de bomen, over de (terecht 
zo genoemde) Bog of Frogs, en ver-
der langs de rotsmassa van Dun 
Hill. Steek de golfbaan over en be-
klim de steile helling voor je (rood-
wit gestreepte palen), via een onver-
hard pad dat naar de top van Shiel-
martin leidt.

Neem hier de tijd om de uitzich-
ten over Dublin Bay en de stad tot 
de Wicklow Mountains te bewonde-

De vuurtoren van Baily op Howht Head
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