
6 dagen / 5 nachten
halfpension

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

20 juli 20 € 1040

24 augustus 20 € 1090

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 220

Luchthaventransfer (per traject) € 35

Opstapplaats: luchthaven (definitieve vluchturen bij uw reisdocumenten)

HOTELS ***
Ligging: centraal gelegen 
Uitrusting: mooie hotels met restaurant, bar, lift, wifi, comfortabel ingerichte 
kamers met bad of douche, toilet, tv, airco 
Maaltijden: Iers ontbijt, ’s avonds verzorgd 3-gangen avondmaal of buffet.

INBEGREPEN
• Vluchten Dublin heen en terug
•  Plaatselijke autocar vanaf de luchthaven van Dublin 
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 6e dag het ontbijt
• Begeleiding van een Nederlandstalige gids vanuit België
• Alle niet-optionele excursies

VREEMDE MUNT
• Engelse Pond

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Bij boeking de identiteitsgegevens van de deelnemers doorgeven
• Elektriciteit: driepuntstekker

Dag 1 • België – Dublin
We nemen onze vlucht naar Dublin en maken met een plaatselijke autocar een eerste rondrit. We brengen een facultatief bezoek aan het Guinness 
Storehouse.en worden getrakteerd op een frisgetapte Guinness in de Gravity Bar, met een spectaculair uitzicht over Dublin. We logeren vanavond in het 
***Academy Plaza Hotel (of gelijkwaardig).

Dag 2 • Dublin
We maken een stadswandeling langs o.a. St. Patrick’s Cathedral en O’Connel Street. Na de vrije lunch verwonderen we ons in de statige bibliotheek van 
Trinity University en voorzien we wat vrije tijd. 

Dag 3 • Dublin - Belfast
Op onze weg naar Belfast stoppen we aan Castle Ward, het decor voor Winterfell. De moedigen onder ons betreden vervolgens het Tollymore Forest Park, 
het terrein van de White Walkers. In Percy French bekijken we één van de deuren van de ‘Door of Thrones’. Onze rondrit sluiten we af in de omgeving van 
de Mourne Mountains. We logeren in het ***Holiday Inn Express Belfast City Queen’s Quarter (of gelijkwaardig). 

Dag 4 • Belfast
In Belfast maken we een rondrit langsheen o.a. Stormont Castle en het imposante City Hall. Onderweg bezichtigen we ook de glas-in-lood ramen van de 
“Glass of Thrones windows”. Na de lunch volgt een bezoek aan het Titanic Belfast Visitor Centre.

Dag 5 • Excursie “Game of Thrones”
Samen met een GOT-gids trekken we langs de bekendste filmlocaties waaronder Ballycastle, Cushendun’s cave (waarbij we gelijk denken aan Mellisandre!) 
en Ballington Harbour. Ook het natuurwonder Giant’s Causeway mag niet ontbreken. Een magische site, waar we omgeven door het ruige landschap via 
de basaltzuilen richting Atlantische oceaan kunnen lopen. Ten slotte rijden we naar “Kingsroad Avenue”, waar we net als Arya kunnen wandelen onder de 
eeuwenoude takken van de Dark Hedges. 

Dag 6 Belfast - België
Afhankelijk van onze vluchturen, genieten we nog van wat vrije tijd en keren dan terug naar België.
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IERLAND & GAME OF THRONES, EEN 
VORSTELIJKE VERBINTENIS
Groot-Brittannië


