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wGlens of Antrim. Het beeld 
van een geit in Cushendun 
staat symbool voor de magie 
van de negen diep 
uitgesneden valleien, die 
door de Engelse 
romanschrijver William 
Makepeace Thackeray 
‘Klein-Zwitserland’ werden 
genoemd. Zie blz. 298.

De grootste bezienswaardigheden op dit veelzijdige eiland, van het elegante 

Dublin tot het woeste en afgelegen Connemara.

6

r 18e- en 19e-eeuws Dublin. In de stad zijn nog 
altijd stille getuigen van het Georgian tijdperk te 
vinden, zoals huizen, portalen en deurkloppers.  
Zie blz. 117.

r Glendalough. Ronde torens herinneren aan de 
gouden eeuw in Ierland, toen de val van het Romeinse 
Rijk voor Europa de donkere Middeleeuwen inluidde 
en de monniken in Ierland (‘het 
land van heiligen en 
geleerden’) een baken van 
kennis en civilisatie waren. 
Zie blz. 144.

s Giant’s Causeway. De ruim 40.000, veelal 
zeskantige, basaltzuilen aan de noordkust zijn een 
spectaculair natuurverschijnsel. Zie blz. 300.

Het beste van Ierland: 
topbezIenswaardIgHeden
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s Rock of Cashel. Boven de groene vlakte van 
Tipperary torent een romantische verzameling ruïnes 
uit, die in de 12e en 13e eeuw het bolwerk van de 
koningen van Munster vormden. Zie blz. 167.

r De Burren. In dit maanlandschap in het graafschap 
Clare zijn oude graftomben en heel veel verschillende 
plantjes te vinden. Zie blz. 214.

w Connemara. Het uiterste westen van Ierland is een 
woest en rotsachtig veenlandschap waarvan de 
grillige kustlijn bedekt is met zeewier in allerlei 
herfstachtige tinten en waar onvolgroeide dennen 
worden weerspiegeld in het verrassend blauwe water 
van de vele meren. Zie blz. 226.

r Traditionele Ierse muziek. Van straatmuzikanten 
tot sessies in pubs, deze karakteristieke muziek, die 
muziekstijlen over de hele wereld heeft beïnvloed, 
klinkt nagenoeg overal in Ierland. Zie blz. 67.

r Wild Atlantic Way. Deze route langs de westkust 
biedt een panorama van kust- en berglandschappen, 
een weelderige vegetatie en zandstranden, en voert 
ook langs de beroemde Ring of Kerry. Zie blz. 181.

w Aran Islands. Deze eilanden in de Atlantische 
Oceaan met hun Ierssprekende bevolking zijn een 
echo van een veel ouder Ierland. Zie blz. 229.



Het beste van Ierland:  
andere Hoogtepunten
Kleurrijke festivals, interessante musea, gezellige pubs en 

mooie wandelingen: hier vindt u in één oogopslag wat Ierland 

verder nog te bieden heeft. 

8

Newgrange, graafschap 
Meath. Dit ganggraf is 
vele eeuwen ouder dan de 
Egyptische piramiden.  
Zie blz. 147.
De Blarney Stone 
kussen. Een bijzondere 
ervaring, ook als de 
beloofde welbespraakt-
heid u niet ten deel valt. 
Zie blz. 177.
Trinity College, Dublin. 
De met keien bestrate 
binnenplaatsen, de 
elegante gebouwen en 
het drukke studenten-
leven zorgen voor een 
unieke sfeer. Zie blz. 119.
Ring of Kerry. Een 
dagtocht met de auto 
langs de kust van het 
Iveragh Peninsula, dat 
een subtropische 
vegetatie combineert met 
een grillige kustlijn. Neem 
even pauze in een van de 
mooie kustdorpjes of 
maak een boottocht naar 

de mysterieuze Skellig 
Islands. Zie blz. 193.
Cruinniú na mBád. In 
augustus vindt op Galway 
Bay een zeilwedstrijd met 
traditionele houten boten 
plaats. Zie blz. 216.
Croagh Patrick. Van 
oudsher beklimmen 
duizenden pelgrims, van 
wie velen blootsvoets, op 
de laatste zondag van juli 
de ‘heilige berg’ in het 
graafschap Mayo.  
Zie blz. 231.
Derry. De laatste stad in 
Europa die van muren 
werd voorzien heeft een 
rijk cultureel leven.  
Zie blz. 274.
Dubai Duty Free Irish 
Derby. De populairste 
paardenraces van het jaar 
worden in juni gehouden 
op de Curragh 
Racecourse in het 
graafschap Kildare.  
Zie blz. 355.

Alleen in ierlAnd

Bloomsday. Het boek 
Ulysses van James Joyce 
wordt elk jaar op 16 juni 
(de dag waarop het 
verhaal zich afspeelt, in 
1904) geëerd met een 
wandeling door Dublin in 
historische kledij. Er 
wordt ook de nodige 
alcohol geconsumeerd. 
Zie blz. 140.
Fleadh Nua. Dit ‘nieuwe 
festival’, dat in mei in 
Ennis plaatsvindt, trekt 
duizenden vertolkers van 

traditionele Ierse muziek, 
zowel amateurs als 
professionals. ’s Avonds 
verkassen de muzikanten 
naar de pubs, waar vrolijk 
wordt doorgespeeld. Zie 
blz. 209.
Auld Lammas Fair. In 
Ballycastle vindt de 
oudste jaarmarkt van 
Ierland plaats (1606), 
waar onder andere vee, 
eetbaar zeewier en 
yellowman (snoep) wordt 
verhandeld. Zie blz. 299.

de beste jAArmArkten en festivAls

Bloomsday vieren met een James Joyce-masker op.

De noodzakelijke pose om de Blarney Stone te kussen.
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The Crown Liquor 
Saloon. 46 Great Victoria 
Street, Belfast. Het mooie 
victoriaanse interieur 
wordt onderhouden door 
de National Trust.  
Zie blz. 310.
The Auld Shebeen. 
Abbey Street, Ballina, 
graafschap Mayo. Bar 
met goed eten en elke 
avond livemuziek.
Hargadon’s. 4-5 
O’Connell Street, Sligo. 

Een geweldige pub waar 
het meubilair, de vloer, de 
muren en het plafond 
simpelweg bruin zijn. 
Goed eten, dito muziek. 
Zie blz. 255.
MacCarthy’s Bar. Main 
Square, Castletownbere, 
Beara, graafschap Cork. 
Traditionele combinatie 
van een kruidenierswinkel 
en een bar. Zie blz. 190.
M.J. O’Neill. Suffolk 
Street, Dublin. Een 
ouderwetse pub met een 
wirwar aan gelagkamers. 
Morrissey’s. Main Street, 
Abbeyleix, graafschap 
Laois (langs de N8 van 
Dublin naar Cork). 
Opende in 1775 als 
kruide niers winkel. 
Tigh Neachtain. Cross 
Street, Galway. Heeft nog 
altijd het ouderwetse 
houten interieur. Goede 
livemuziek (www.
tighneachtain.com).

de beste trAditionele pubs

Dublin Castle. De State 
Apartments zijn een 
demonstratie van 
traditioneel Iers vak-
manschap. Zie blz. 127.
Castletown House. 
Graafschap Kildare.
Een van de grootste 
particuliere huizen van 
Ierland, uit 1722.  
Zie blz. 148.
Fota House. Graafschap 
Cork. Jachtverblijf in 
klassieke stijl met een 
aanpalend arboretum.  
Zie blz. 177.
Strokestown Park 
House. Grandioos huis in 
Georgian style. Zie blz. 
244.

Castle Ward House. 
Prachtig huis aan het 
Strangford Lough met 
twee ‘voorgevels’, een in 
klassieke en een in 
gotische stijl. Zie blz. 293.

de beste lAndhuizen

In het Dublin Castle.

National Museum. Een 
waardevolle collectie met 
Keltische voorwerpen, 
gouden sieraden uit de 
bronstijd en vroeg-
christelijke kruisen.  
Zie blz. 123.
National Gallery. 
Schilderijen van Vermeer, 
Rembrandt, Poussin en 
Goya plus een grote 
verzameling Ierse kunst. 
Zie blz. 124.
Chester Beatty Library. 
Prachtige collectie 
islamitische en Arabische 
kunst op het terrein van 
het Dublin Castle.  
Zie blz. 127.
Famine Museum. 
Strokestown, graafschap 
Roscommon. Een 
aangrijpende terugblik op 
de Grote Hongersnood. 
Zie blz. 245.
Hunt Museum. Limerick. 
Keltische en 

middeleeuwse schatten 
in het voormalige 
douanekantoor aan de 
Shannon. Zie blz. 204.
The Model. Sligo. Met 
onder andere een 
fantastische collectie 
schilderijen van Jack 
Yeats. Zie blz. 256.
Ulster Folk and 
Transport Museum. 
Reconstructies van onder 
meer boerderijen en 
huisjes brengen het 
vroeg-20e-eeuwse Ulster 
tot leven. De collectie van 
het Transport Museum 
varieert van locomotieven 
tot een prototype van een 
DeLorean. Zie blz. 296.
Dublin City Gallery The 
Hugh Lane. Imposant 
18e-eeuws huis met een 
collectie impressionisten, 
maar ook 19e- en 
20e-eeuwse Ierse kunst. 
Zie blz. 132.

de beste museA

Traditionele muziek in een traditionele pub.
Een toost met een pint 
Guinness.

In de National Gallery in Dublin.
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Het strand van Mullaghmore in het graafschap Sligo.

Ierse stranden hebben 
doorgaans geen 
faciliteiten en zijn buiten 
juli en augustus populair 
bij wandelaars. Uw auto 
kunt u meestal gratis 
parkeren.
Banna Strand. 
Graafschap Kerry. Strand 
achter duinen die zo 
uitgestrekt zijn dat ver-
dwalen niet ondenkbaar 
is. Mooi uitzicht over 
Tralee Bay. Zie blz. 198.
Brittas Bay. Graafschap 
Wicklow. Wit strand 
achter duinen, een 
populaire vakantie-
bestemming van 
Dubliners. Zie blz. 144.
Curracloe Strand. 
Graafschap Wicklow. Op 

dit circa 10 km lange 
strand vond in de film 
Saving Private Ryan 
(1998) de landing in 
Normandië plaats. In de 
omgeving zijn wandel-
paden en schuilhutten om 
in de winter trekvogels te 
bekijken. Zie blz. 154.
Lahinch. De enorme 
golven voor de kust 
trekken ervaren surfers 
naar Lahinch, de golven 
voor het strand in de 
dorpskern zijn ideaal voor 
beginners. Zie blz. 211.
Inch Strand. Dingle, 
graafschap Kerry. 
Prachtig, ruim 6 km lang 
zandstrand op een 
landtong die Dingle Bay in 
steekt. Zie blz. 196.

de beste strAnden

De Carrick-a-Rede Rope Bridge.

Viking Splash Tours. 
Stap in een amfibie-
voertuig en bekijk Dublin 
vanaf het land én het 
water (vertrek vanaf St 
Patrick’s Cathedral en St 
Stephen’s Green, 
www. vikingsplash.com).
The Ark. Eustace Street, 
Temple Bar, Dublin. In dit 
cultureel centrum voor 
kinderen worden onder 
meer work shops 
gegeven. Zie blz. 126.

Carrick-a-Rede Rope 
Bridge. Ballycastle, 
graafschap Antrim. De 
bijna 20 m lange 
touwbrug hangt tussen 
het vasteland en Carrick 
Island.  
Zie blz. 300.
Dublinia. St Michael’s 
Hill, Dublin. Dublin in de 
Vikingtijd en in de 
Middeleeuwen.  
Zie blz. 129.
Malahide Castle. De 
9 ha grote kasteeltuin 
biedt behalve talloze 
planten ook een 
speelterrein en een pitch-
and-puttbaan. In het 

Avoca Café zijn allerlei 
zoete lekkernijen te koop. 
Zie blz. 139.
Cobh Heritage Centre. 
Cobh, graafschap Cork. 
De geschiedenis van de 
emigratie uit Cobh.  
Zie blz. 178.
Muckross Traditional 
Farms. Muckross Park, 
Killarney. Wandeling 
langs drie boerderijen met 
als boer verklede gidsen. 
Ook dieren zijn present, 
waaronder een stel Ierse 
wolfshonden. Zie blz. 192.
Bunratty Castle and Folk 
Park. Bunratty, 
graafschap Clare. Het 
15e-eeuwse kasteel is 
authentiek ingericht, het 
omliggende dorp is 
gereconstrueerd.  
Zie blz. 207.
Sheep and Wool Centre. 
Leenane, graafschap 
Galway. Rond het huis 
grazen schapen, binnen 
geven ambachtslieden 
demonstraties spinnen 
en weven. Zie blz. 231.
Fota Wildlife Park. 
Giraffen en wallaby’s 
lopen vrij rond, de chee-
ta’s zitten in grote kooien. 
Zie blz. 177.
Titanic Belfast. Het 
bezoekerscentrum heeft 
de contouren van de 
Titanic en staat naast het 
droogdok waar de 
oceaanstomer is 
gebouwd. Binnen wacht 
een tentoonstelling over 
het schip en de mensen 
die het gebouwd hebben. 
Zie blz. 312.
Cliffs of Moher. Paden 
voeren naar uitkijkpunten 
op de imposante kliffen. 
Zie blz. 211.

de leukste AttrActies voor Gezinnen

Locomotief in het Ulster Folk 
and Transport Museum.
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Heritage Cards Met een OPW 
Heritage Card hebt u een jaar lang 
onbeperkt toegang tot alle 780 
locaties die worden beheerd door 
het Office of Public Works (www.
heritageireland.ie, volwassenen 
circa € 40, 60-plussers circa € 30, 
gezinnen circa € 90). 
Hostels Voor een verbijf in de ruim 
vijftig aangename hostels van 
Indepen dent Holiday Hostels of 

Ireland is geen lidmaatschap 
noodzakelijk. In Dublin bent u voor 
een tweepersoonskamer circa € 30 
per nacht kwijt, erbuiten ongeveer 
€ 20 (www.hostels- ireland.com).
Bed and breakfast Kijk altijd eerst 
naar internetaanbiedingen en 
vraag bij een verblijf vanaf twee 
nachten om korting.
Early Bird of Special Value Menu  
Veel restaurants bieden voor 18.30 

of 19.30 uur een goedkoop twee- of 
driegangenmenu aan. Wie eens 
een van de toprestaurants in 
Ierland wil uitproberen, is met een 
lunch goedkoper uit. Een voordelige 
manier om de sfeer in een van de 
kasteelhotels in Ierland op te 
snuiven is door er ’s ochtends een 
kop koffie te gaan drinken.
Eten in een pub is goedkoper dan 
eten in een restaurant.

Geld bespAren

Avoca Handweavers. 
Killmacanogue (ook in 
Dublin, Kenmare en 
Letterfrack). Vlaggen-
schip winkel van een 
familiebedrijf dat niet 
alleen bekendstaat om de 
handgeweven tapijten en 
spreien, maar ook om de 
verse gerechten in zijn 
restaurants (www.avoca.
com).
Blarney Woollen Mills. 
Blarney (ook in Killarney 
en Tipperary). Tussen de 
sleutelhangers en de 
T-shirts hangt ook 
kwalitatief goede kleding 
(www.blarney.com).
Waterford Crystal 
Experience, The Mall 
Waterford. Tijdens een 
rondleiding komt u alles 
te weten over het 
productieproces. In de 
winkel is een groot 

assortiment kristal te 
koop (www.water ford 
visitor centre.com).
Kilkenny Design Centre. 
Kilkenny Castle. 
Keramiek, sieraden, 
kleding en textiel uit 
Ierland (www. kilkenny 
design.com).
Judy Greene Pottery. 
Galway. Keramiek van 
Judy Greene, maar ook 
manden en producten 
van hout, textiel en glas 
(www.judygreenepottery.
com).
Belleek Pottery. 
Graafschap Fermanagh. 
Mooi porselein.  
Zie blz. 284.
Thomas Ferguson. 
Banbridge. In de laatste 
linnenfabriek van Ierland 
zijn veel producten te 
koop (www.fergusons irish 
linen.com.

de beste kunstnijverheidswinkels

In het prachtige Ierse 
landschap zijn er 
bewegwijzerde paden 
voor elk niveau.
Grand Canal Way. Vlakke 
wandeling langs het 
kanaal, van de rand van 
Dublin het binnenland in 
(Lowtown is met 85 m het 
hoogste punt).  
Zie blz. 101.
Kerry Way. Deze route 
loopt door een prachtig 
landschap tussen 
Glenbeigh en Killarney.  
Zie blz. 99.
Slieve Bloom Way. Route 
door het binnenland, niet 
ver van het exacte 
middelpunt van Ierland. 

Rustige, spectaculaire 
omgeving. Zie blz. 101.
Ballyhoura Way. 
Eenvoudige wandeling 
door lage heuvels met 
uitzicht op het landschap 
van de Golden Vale.  
Zie blz. 168.
Beara Way. Een mix van 
kust- en berglandschap 
op een van de minder 
bezochte schiereilanden 
in het zuidwesten.  
Zie blz. 190.
Sperrin Mountains. 
Veen gronden en heide in 
een dunbevolkt gebied in 
het noordoosten van het 
graafschap Tyrone.  
Zie blz. 279.

de beste wAndelinGen

Wandelaars in Connemara.

Ambachtsman aan het werk in de Belleek Pottery.

http://www.hostels-ireland.com


De Ieren nemen politieke correctheid niet al 
te serieus en weten de grappen die wereld-
wijd over hen de ronde doen dan ook alles-

zins te waarderen. Sommige ervan worden zelfs 
op theedoeken geprint en te koop aangeboden bij 
souvenirwinkels. De Ieren weten namelijk dat ze 
geld kunnen verdienen door te voldoen aan een 
stereotype en dat ze door ietwat onnozel over te 
komen potentiële tegenstanders een misplaatst 
gevoel van superioriteit kunnen geven.

Bij toeristen gaat ze dat beslist goed af. Zo sla-
gen slimme gidsen er telkens weer in om zelfs de 
meest sceptische bezoekers te laten betalen voor 
het kussen van de Blarney Stone, onder de gelijk-
tijdige verzekering dat de beloofde welbespraakt-
heid voor eenieder die de steen kust eigenlijk ge-
woon kletspraat is.

Een culturele identiteit
Miljoenen bezoekers reageren op de innemende 
charme van Ierland door op slag verliefd te wor-
den op het land. Een toenemend aantal kiest er-
voor deze liefdesrelatie meer kans te geven door 
naar Ierland te emigreren; u bent dus gewaar-
schuwd. Evengoed vinden veel Ieren dat de in-
grijpende maatschappelijke en economische ver-
anderingen van de afgelopen decennia (zie blz. 
19) de traditionele Ierse waarden van beleefd-
heid, gastvrijheid, spontaniteit, sportiviteit en 
vrolijkheid hebben uitgehold. Deze critici stellen 
dat Ierland zijn ziel verkoopt in ruil voor een ont-
worteld kosmopolitisme, dat het ongerepte plat-
teland wordt verpest door ondoordachte en slecht 
ontworpen bouwprojecten en dat er geen aan-
dacht is voor de steeds groter wordende kloof tus-
sen arm en rijk. Anderen zijn juist van mening dat 
de Ieren de creativiteit die ze altijd al aan de dag 
legden in de literatuur en de kunst nu aanwenden 
om de economie uit het slop te halen.  

Zoals altijd ligt de waarheid ergens in het midden. 
Door het toenemende forensenverkeer, de inhe-
rente autoafhankelijkheid en de voorkeur voor 
Britse en Amerikaanse televisiekanalen is de Re-
publiek Ierland inderdaad meer op andere landen 
gaan lijken. Voldoende mensen hebben echter in-
gezien dat Ierlands unieke culturele identiteit niet 
verloren mag gaan en doen er alles aan om de 
trotsheid op en de liefde voor al wat Iers is te sti-
muleren, waaronder de taal, de muziek, het natio-
nale voetbalelftal en het (soms ongrijpbare) denk-
beeld van een minder stressvol bestaan. Wie een 
bezoek aan Ierland brengt zal dus waarschijnlijk 
constateren dat het traditionele gevoel voor gast-
vrijheid nog altijd bestaat, geschraagd door een 
aangeboren sociabiliteit.

Het Ierse karakter
Neem grote porties charme, geestigheid, vriendelijkheid 

en praatzucht, voeg daar melancholie, dagdromerij, 

opportunisme en een geschiedenis van geweld aan toe, 

roer voorzichtig en wacht op het verrassende resultaat…

Groente- en fruitverkoopster in Dalkey.
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Andere keukens
De Ieren hebben een brede smaak op het gebied 
van eten, zodat restaurants met een buitenlandse 
keuken alom aanwezig zijn. Door de immigratie 
tijdens de jaren van economische bloei is het aan-
tal en de verscheidenheid alleen nog maar groter 
geworden. Ooit zou u hier hooguit Franse, Itali-
aanse, Chinese en Indiase restaurants hebben aan-
getroffen, tegenwoordig is de keuze een stuk gro-
ter: Nepalees, Japans, Vietnamees, Indonesisch, 
Belgisch, Bretons, Pools, Thais en bovendien In-
diase en Chinese restaurants die authentieke ge-
rechten uit een bepaalde regio serveren. 

Een bijzondere trend is de enorme toename van 
het aantal restaurant-café-wijnbars die in een on-
gedwongen ambiance Spaanse tapas serveren of 
het tapasprincipe hanteren om ambachtelijke Ier-
se producten onder de aandacht te brengen, zoals 
boerenkazen, black pudding (een soort bloed-
worst), gerookte kip en lokaal geproduceerde fij-
ne vleeswaren. Dit soort gelegenheden maakte 
een bloei door na de komst van immigranten uit 
Oost-Europa. 

Eten in Ierse landhuizen
De restaurants van de Ierse country houses (hotels 
in landhuizen), die vrijwel allemaal in landelijke 
gebieden te vinden zijn, behoren tot de beste van 
Ierland. Op het hoogste niveau doen ze niet onder 
voor de restaurants in vier- of zelfs vijfsterrenho-
tels. De meeste serveren moderne Ierse gerech-
ten, zijn veelal ook toegankelijk voor niet-gasten 
van het hotel en trekken vaak zowel Ieren uit de 
buurt als toeristen die in een huisje of een apparte-
ment verblijven. Restaurants van kleinere coun-
try houses hebben doorgaans geen grote keuken-
brigade. Daar zijn de kookstijl en de presentatie 
eenvoudiger, is de keuze kleiner en staan er tradi-
tionele (zelfs regionale) gerechten op de kaart 
waarbij de nadruk ligt op de natuurlijke smaken 
van zorgvuldig uitgekozen lokale en seizoenspro-
ducten.

Van de boerderij naar het bord
Veel Ieren vinden het erg belangrijk om te weten 
waar hun eten vandaan komt. Om hieraan tege-
moet te komen staan de naam van een product en 
die van de producent of de streek van herkomst 
vaak op de menukaart vermeld. Er zijn steeds 
meer ambachtelijke producenten die traditionele 
voedingsmiddelen en specialiteiten aanbieden. 
Ook de vraag naar biologische producten is geste-
gen, wat veel restaurants beslist niet is ontgaan.

Féile Bia
‘Bia’ is het Ierse woord voor eten en het woord 
‘Féile’ betekent festival of viering. Met dit pro-
gramma streeft Bord Bia ernaar dat restaurants 
verse, authentiek Ierse producten gebruiken. Le-
den zijn verplicht om hun klanten te informeren 
over hoe hun eten is klaargemaakt en waar de in-
grediënten vandaan komen. Bovendien moeten 
ze vlees en eieren van goedgekeurde producenten 
afnemen. Er zijn 1450 Féile Bia-leden in Ierland. 
Sommige toprestaurants zijn geen lid omdat ze 
hun producten van eigen, biologische leveran-
ciers betrekken. ❑
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Een bezoek aan een Ierse farmers’ market is een 
must. Het aanbod is er enorm: boerenkazen (van 
verschillende boerderijen en kaasmakers), gepe-
keld, gerookt, gekruid en gedroogd vlees, gezouten 
en gedroogd spek, black en white pudding (worst 
met en zonder bloed), andere worsten, patés, vis, 
schelpdieren, lamsvlees, wild, lokale vruchten, tradi-
tionele broden en baksels, jam, chutneys en sauzen. 
Kijk voor meer informatie over deze markten op 
www.bordbia.ie/aboutfood/farmersmarkets. Op bij-
na zestig locaties in het land vinden kleinere country 
markets plaats, waar vooral zelfgebakken eetwaren 
en lokale landbouwproducten worden verkocht.

MarktEn

In de keuken van het Balloo House.

http://www.bordbia.ie/aboutfood/farmersmarkets


De Dublinse pubs - er zijn er ongeveer acht-
honderd - zijn een mengeling van heel 
oude en heel nieuwe etablissementen. Nu 

eens zijn het enorme imperiums waar op grote 
schermen live sportwedstrijden worden vertoond 
en smakelijke gerechten worden geserveerd, dan 
weer drankholen met zaagsel op de vloer. Vooral 
de sfeervolle ouderwetse pubs zijn een bezoek 
meer dan waard. Ga dus eens iets drinken bij 
O’Donoghue’s, The Palace Bar, Mulligan’s, The 
Stag’s Head, The International Bar of M.J. 
O’Neill’s, om er maar een paar te noemen.

Die klassieke pubs in Dublin trekken gevatte 
filosofen die hun observaties graag delen met ie-
dereen die het maar horen wil, of hun een drankje 
aanbiedt. De oude togen, verfraaid met koper en 
mahoniehout, zijn in de loop der jaren onaange-
tast gebleven, maar vertonen wel sporen van in-
tensief gebruik. Antieke spiegels prijzen whis-
key’s aan die allang niet meer worden gestookt. 
Sommige pubs zien er nog vrijwel hetzelfde uit 
als anderhalve eeuw geleden. 

Ook Belfast is rijkelijk voorzien van pubs. Ge-
legenheden als The Apartment, Café Vaudeville, 
21 Social en The Cloth Ear zijn de trendy locaties 
van dit moment, maar de meest bezochte pub is 
nog altijd de iconische Crown Liquor Saloon met 
zijn gelambriseerde gelagkamers, gaslampen, te-
geltjes, houtsnijwerk en koper. Andere eerbied-
waardige pubs zijn White’s Tavern, The Duke of 
York, Kelly’s Cellars, The Garrick, The Morning 
Star, Bittles Bar, Madden’s en John Hewitt, ge-
noemd naar een dichter uit Belfast.

De drinkcultuur
Uit een recent onderzoek van de Europese Unie 
bleek dat Ierland het hoogste percentage stevige 
drinkers van heel Europa heeft. Iets meer dan een 
derde van de Ierse bevolking zou gemiddeld vijf 

of meer glazen alcohol per gelegenheid drinken, 
ruim drie keer het EU-gemiddelde. Bovendien 
worden vier van die vijf glazen in bars geconsu-
meerd - in bijvoorbeeld Duitsland is dat één op de 
drie -, een bevestiging van het beeld dat de Ieren 
onverbeterlijke gezelschapsdieren zijn. 

Desondanks voorspellen economen al lange 
tijd de teloorgang van de Ierse pub. Veel kleinere 
pubs in de provincie hebben inderdaad hun deu-
ren moeten sluiten, maar het land telt nog altijd 
9000 pubs (7500 in Ierland, 1500 in Noord-Ier-
land) en de etablissementen op het platteland die 
het wel hebben overleefd, zijn nog altijd een soci-
aal centrum. In sommige pubs mag de verf dan 
aan het afbladderen zijn, van oudsher zijn het ont-
moetingsplaatsen, niet alleen om een drankje te 

Pubs
De zogenaamde Ierse pubs hebben de wereld veroverd, 

terwijl de authentieke pubs in Ierland zich moeten zien 

aan te passen aan de veranderde samenleving.

Perfect getapte pints met ‘the black stuff’. 

8 6  ◆  K a r a K t e r i s t i e K e n
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Van The Brandy Pad en The Dingle 
Way tot kustwandelingen en de 
beklimming van Diamond Hill, de 
top 10 biedt voor elk wat wils.

Mount Errigal (graafschap Donegal). De route be-
gint vanaf de parkeerplaats langs de R521 bij het 
dorpje Dunlewey. Na een aanloop over hellingen 
met heide krijgt u vastere grond onder de voeten en 
kunt u vrij eenvoudig langs rotsen en over los ge-
steente uw weg naar de top zoeken.
The Brandy Pad (graafschap Down). Deze route 
volgt een oud smokkelaarspad in het noorden van 
de Mourne Mountains. De bewegwijzerde, 11 km 
lange wandeling is niet al te inspannend en de be-
loning is een spectaculair uitzicht over de hoogste 
bergketen van Ulster.  
The Dingle Way (graafschap Kerry). Een wandeling 
door het imposante landschap van het schierei-
land Dingle van maar liefst 180 km, waarvan u na-
tuurlijk ook een deel kunt lopen. The Dingle Way 
begint in Tralee en loopt helemaal rond het schier-
eiland. Onderweg wordt ook de imposante Mount 
Brandon beklommen.
Croagh Patrick (graafschap Mayo). Een duidelijk 
pad loopt naar de kapel op de top van deze kegel-
vormige berg, vanwaar u de eilanden in Clew Bay 
kunt zien liggen. Mijd de laatste zondag van juli, 
want dan loopt u hier tussen 30.000 pelgrims. 
Burren Coastal Walk (graafschap Clare). Over on-
dergronden als kalksteen, zand en gras loopt u 
langs de prachtige kustlijn van de kaap Black Head 
naar het zuidelijker gelegen Doolin. Onderweg ziet 
u zeevogels en zeldzame arctisch-alpiene planten, 
die in de lente en de vroege zomer in bloei staan. 
De vijf uur durende wandeling voert ook over Fano-
re Beach, een strand dat door de EU is aangewezen 
als Special Area of Conservation.
Diamond Hill (graafschap Galway). Het pad naar 
de top van Diamond Hill begint bij het bezoekers-
centrum van het Connemara National Park. De 
8 km lange route volgt aanvankelijk de Sruffaunboy 
Nature Trail en buigt dan af naar de kegel van Dia-
mond Hill. Vanaf de cairn (kegelvormige steen-
hoop, een pre-Keltisch monument) op de top 
(442 m) hebt u een adembenemend uitzicht over 
eilanden, baaien, stranden, meren en bergen.

Sawel Mountain (op de grens van de graafschap-
pen Derry en Tyrone). De Sawel maakt deel uit van 
de uitgestrekte Sperrin Mountains in het dunbe-
volkte noorden van het graafschap Tyrone. De wan-
deling voert onder andere door stille valleien, het 
leefgebied van schapen en vogels. 
The Grand Canal Way (graafschappen Dublin en 
Midlands). Deze vlakke wandelroute begint aan de 
rand van Dublin en loopt langs het Grand Canal 
westwaarts naar het dorpje Shannon Harbour, een 
afstand van 130 km. Eten, drinken en overnachten 
kunt u in een van de mooie dorpjes die u onderweg 
passeert. Ook een bezoek aan Ierlands mooiste 

kloostercomplex in Clonmacnoise behoort tot de 
mogelijkheden. 
The Slieve Bloom Way (graafschappen Laois en 
Offaly). Deze 70 km lange rondwandeling door een 
geïsoleerde heuvelketen in Centraal-Ierland neemt 
minimaal drie dagen in beslag. De beklimming van 
de heuvels is niet al te inspannend en onderweg 
openbaren zich prachtige uitzichten. 
Carrauntoohil (graafschap Kerry). De populairste 
route naar de top van de hoogste berg van Ierland 
loopt via de Devil’s Ladder, maar die kan bij regen-
achtig weer gevaarlijk zijn. U moet hier omhoog-
klauteren door een brede vallei met losse rotsblok-
ken, die eenvoudig kunnen losraken. De terugweg 
neemt minimaal vijf uur in beslag. ❑

De tien mooiste  
wandelingen in Ierland

Wandelaars in de Mourne Mountains in het graafschap 
Down.



Een gedetailleerde gids van het hele land, 
waarbij de belangrijkste bestemmingen 

met een cijfer (of letter) zijn aangegeven 
op de kaartjes (bijvoorbeeld 1).

Welke andere stad dan Dublin, de hoofdstad van 
Ierland, kan bogen op een hoofdpostkantoor als 
nationaal monument, en welke andere stad dan 

Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, heeft zichzelf in 
zo’n korte tijd getransformeerd van een door terreur ge-
teisterd centrum tot een populaire bestemming voor een 
weekendje weg? Het Groene Eiland mag dan het mikpunt 
van allerlei vooroordelen zijn, het weet telkens weer te 
verrassen. 

Wie regenkleding en stevige wandelschoenen mee-
neemt en zijn vooroordelen thuislaat, ontdekt in Ierland een verleidelijke 
cocktail van verborgen meren en oude plaatsen, grafkamers en wonderlijke 
stenen kruisen, ronde torens en kasteelruïnes, heili-
ge bronnen en hoge watervallen. Renpaarden zijn de 
plaatselijke helden, en iedereen die te gehaast is om 
de tijd te nemen voor een praatje met een buurman 
of een passant zorgt voor gefronste wenkbrauwen.

Kerry lonkt met weelderige valleien waar wilde 
fuchsia’s en geurige orchideeën groeien, Killarney 
met rijtuigjes en legendes over dwergen. Dublin is 
verengelst en geamerikaniseerd, maar daardoor een 
heel levendige stad geworden. Rivieren als de Cor-
rib in Galway en de Blackwater, die door Armagh, 
Tyrone en het schitterende merengebied van Ferma-
nagh stroomt, wemelen van de zalm. Het is een klein 
land, waarvan net als van een goede wijn langzaam 
moet worden genoten. Soms kan dat ook gewoon 
niet anders. Het is niet ondenkbaar dat op een weg-
wijzer drie mogelijke richtingen naar uw bestemming staan of dat deze hele-
maal niet wordt aangegeven. Als u de weg vraagt, zult u waarschijnlijk te 
horen krijgen ‘it’s just around the corner’: in Ierland wil niemand u ongerust 
maken door te zeggen dat het in werkelijkheid nog 60 km over smalle, boch-
tige weggetjes is en dat u een heel eind uit de route bent.

De hectiek van de moderne wereld is niet aan Ierland voorbijgegaan, maar 
over het algemeen ligt het levenstempo hier lager dan elders. De economi-
sche crisis heeft weliswaar een erfenis van onvoltooide gebouwen en een 
gekwetste nationale psyche nagelaten, maar opvallend genoeg zijn de mees-
te Ieren hun talent voor plezier maken nog altijd niet kwijtgeraakt. ❑

Reizen dooR ieRland
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Onderweg op de Ring of Kerry.

Het Blarney Castle.
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De City Hall
In de Middeleeuwen bestreek Dublin 
het gebied tussen de City Hall en Bridge 
Street, in het noorden begrensd door de 
rivier en omringd door muren die tot de 
huidige Bride Street reikten. De City 
Hall ^ (www.dublincity.ie/dublincity 
hall, ma. t/m za. 10.00-17.15 uur, toe-
gang gratis) werd in 1769 als beursge-
bouw ontworpen door de Engelse archi-
tect Thomas Cooley en bijna een eeuw 
later, in 1852, in gebruik genomen door 
het stadsbestuur van Dublin. De entree-
hal is getooid met een prachtige koepel. 
De tentoonstelling ‘The Story of the Ca-
pital’ in de gerestaureerde gewelven van 
het stadhuis vertelt het verhaal van Du-
blin door de eeuwen heen. 

Dublin Castle
Dublin Castle & (www.dublincastle.
ie, ma. t/m za. 9.45-16.45, zo. 12.00-
16.45 uur, alleen rondleidingen), net ten 
zuiden van de City Hall, is tussen 1208 
en 1220 gebouwd op de plek van een Vi-
kingburcht en was gedurende bijna acht 
eeuwen het symbool van de Engelse 
overheersing in Ierland. Het huidige 
kasteel is grotendeels 18e-eeuws; het 

meest zichtbare overblijfsel van het oor-
spronkelijke Normandische bouwwerk 
is de ronde Record Tower, waar het 
Garda Museum (Politiemuseum) is ge-
vestigd. Bij bijzondere staatsaangele-
genheden is het kasteel vaak gesloten.

De indrukwekkendste ruimten van 
het kasteel zijn de State Apartments. U 
vindt hier de 25 m lange en 12 m brede 
St Patrick’s Hall, met zijn hoge, prach-
tig beschilderde plafond en zijn handge-
maakte Donegal-tapijten waarschijnlijk 
de mooiste zaal van Ierland. Sinds 1938 
worden in deze zaal de Ierse presidenten 
geïnaugureerd. De gotische Church of 
the Most Holy Trinity is een ontwerp 
van Francis Johnston en tussen 1807 en 
1814 gebouwd als koninklijke kapel. De 
buitenkant is versierd met meer dan  
negentig stenen hoofden van Engelse 
koningen en andere historische figuren. 

In het gerestaureerde en gemoderni-
seerde gebouw met het klokkentorentje 
achter op het kasteelterrein is de gelau-
werde Chester Beatty Library * ge-
vestigd (www.cbl.ie, okt.-apr. di. t/m vr. 
10.00-17.00, mrt.-okt. ma. t/m vr. 
10.00-17.00, hele jaar za. 11.00-17.00, 
zo. 13.00-17.00 uur, toegang gratis). De 

Kaart 
blz. 114

Een extravagante pub 
in Temple Bar.

In de onaantrekkelijke Fishamble Street 
is verrassend genoeg Händels Messiah 
voor de eerste keer uitgevoerd. In de 
concertzaal van de Charitable Music So-
ciety, die allang ten prooi is gevallen aan 
de slopershamer, trad de componist in 
1742 zelf als dirigent op. Omdat de zaal 
klein was en de belangstelling groot, 
werd de dames verzocht om geen hoe-
peljurk aan te trekken en de heren om 
hun zwaard thuis te laten. De Messiah 
was meteen een succes in Dublin, terwijl 
het Londense publiek er jarenlang niet 
bepaald warm voor liep. Op de plek van 
de concertzaal staat nu een standbeeld 
van Händel (in adamskostuum) en er-
naast een naar de componist genoemd 
hotel. Elk jaar op 13 april zingen leden 
van Our Lady’s Choral Society bij het 
beeld een selectie van koorpartijen uit de 
Messiah.

De eerste Messiah

Dublin Castle, met in 
het midden de Record 
Tower.
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gebied gewijd, van de ijzertijd tot de 
komst van de mijnwerkers uit Cornwall 
in de 19e eeuw, en het vertrek van velen 
naar Butte in de Amerikaanse staat 
Montana nadat de mijnen in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waren geslo-
ten. Wandel omhoog naar de verlaten 
mijnen (te herkennen aan hoge bakste-
nen schoorstenen) en geniet van het uit-
zicht op zee en de ruige heuvels. Via een 
grassig voetpad, dat deel uitmaakt van 
de Beara Way, kunt u naar het 11 km 
noordoostelijker gelegen Eyeries lo-
pen. Zelfs als u er maar een paar kilome-
ter van loopt, zult u verbaasd zijn door 
de rust en de afzondering.

De weg tussen Allihies en Eyeries, al-
weer een dorpje met kleurrijke huizen, 
is een van de hoogtepunten van de Ring 
of Beara. Bij helder weer kunt u aan  
de andere kant van Kenmare Bay het 
Iveragh Peninsula zien liggen en ook 
de kegelvormige Skellig Islands voor 
de uiterste punt van het schiereiland. 
Vanaf de Ring of Kerry kunt u deze rots-
eilandjes van dichterbij bekijken.

Vlak bij Lauragh liggen de Derreen 
Gardens (tel. 064-6683588), die ruim 
een eeuw geleden zijn aangelegd aan 

Kilmakilloge Harbour, een beschutte in-
ham aan de zuidkant van Kenmare Bay. 
De beboste tuin loopt helemaal tot aan 
de rand van het water en pronkt onder 
andere met azalea’s, rododendrons, 
bamboe en Nieuw-Zeelandse boomva-
rens. Al deze planten gedijen goed in het 
dankzij de warme Golfstroom zo milde 
klimaat. 

Het aantrekkelijke plaatsje Kenmare 
! heeft een goed aanbod aan winkels 
en restaurants. Vanaf de pier vertrekken 
boten van Seafari Seal and Eagle Wat-
ching Cruises voor tochtjes door de baai  
(www.seafariireland.com, half apr.-
sept.). Het Kenmare Heritage Centre 
(tel. 064-6641233, apr.-sept.) biedt ex-
posities over lokale thema’s, waaronder 
de productie van kant. Op vrijdag wordt 
in Kenmare een traditionele schapen-
markt gehouden.

Killarney
De regio Killarney @ is misschien wel 
het meest toeristische gebied in het 
zuidwesten, maar het is nog altijd moge-
lijk om de drukte te ontlopen. Het ro-
mantische landschap van met heide be-
groeide bergen, zwerfkeien, ongerepte 

Kaart 
blz. 182

Pub in Killarney.
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De graafschappen Clare en Lime-
rick maken samen het grootste 
deel van deze welvarende streek 

uit. Golfen, vissen, wandelen en surfen 
zijn hier de belangrijkste activiteiten. 
Landschappelijke hoogtepunten zijn de 
Cliffs of Moher, die vrijwel verticaal 
oprijzen uit zee, en de net ten noorden 
ervan gelegen mysterieuze Burren, met 
een grote verscheidenheid aan alpiene 
en mediterrane bloemen.

De stad Limerick 
Limerick 1 is een moderne stad met 
57.000 inwoners (plus 91.500 in de bui-
tenwijken), waarvan de middeleeuwse 
kern op een eiland ligt. Hoewel het al 
meer dan duizend jaar geleden is dat Vi-
kinghandelaren hier aan de kop van het 
Shannon-estuarium een nederzetting 
stichtten, is de stad nog altijd bezaaid 
met historische monumenten. Het hoge 
misdaadcijfer in Limerick heeft de auto-
riteiten heel wat hoofdbrekens gekost, 
maar met buurtprojecten wordt alles in 
het werk gesteld om de maatschappelij-
ke problemen aan te pakken. 

Het grootste deel van de stad ligt ten 
oosten van de snel stromende Shannon. 
Vanaf het toeristenbureau bij het Ar-
thurs Quay Park loopt een aantrekkelijk 
voetpad, de Spokane Walk, langs de ri-
vier en over een stalen voetgangersbrug 
naar King John’s Castle. De wandeling 
voert door het middeleeuwse deel van 
Limerick. Onderweg komt u langs ver-
scheidene pubs en restaurantjes, die bij 
goed weer tafeltjes buiten hebben staan. 

In het weekend wordt in deze wijk een 
levendige boerenmarkt gehouden. 

Bij het toeristenbureau A op 20 
O’Connell Street (www.limerick.ie, ma. 
t/m za. 9.00-17.00 uur) kunt u informa-
tie krijgen over allerlei excursies door 
de stad, waaronder een Angela’s Ashes-
wandeltocht langs locaties uit het boek 
van Frank McCourt.

King John’s Castle
Wie de geschiedenis van de stad wil op-
snuiven, kan het best beginnen in de 
middeleeuwse wijk, met als grootste be-

limeRick en het  
Shannongebied

Op korte afstand van Limerick ligt een gebied met 
kasteelruïnes, een indrukwekkende kustlijn, specta-

culaire grotten en het maanlandschap van de Burren.

Cork

Belfast

Dublin

The Curragower Bar, 
Clancy’s Strand.

http://www.limerick.ie
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Het in 1998 gesloten Goede Vrij-
dag-akkoord heeft voor meer sta-
biliteit gezorgd in het landelijke 

Noord-Ierland, dat tal van natuurlijke 
attracties heeft en waar de politieke on-
rust altijd tot bepaalde plaatsen beperkt 
is gebleven. Mogelijk zal het u niet eens 
meteen duidelijk zijn dat u de grens bent 
gepasseerd, totdat u erachter komt dat 
de postbussen en de telefooncellen niet 
meer groen zijn, maar rood, en dat de 
prijzen niet meer in euro’s, maar in pon-
den worden aangegeven. 

De lastige grens
Een van de redenen dat het zo lastig is 
om de exacte locatie van de grens te be-
palen, is dat hij kronkelend zijn weg 
zoekt langs de voormalige grenzen van 
graafschappen die nog uit de 18e eeuw 
dateren. Bovendien trekt de grens zich 
maar weinig aan van natuurlijke gren-
zen, zoals rivieren, of van de culturele 
verschillen tussen republikeinse rooms-
katholieken en op Groot-Brittannië ge-
richte protestanten. Er zijn priesters van 
wie de parochie aan weerszijden van de 
grens ligt. Hetzelfde geldt voor sommi-
ge woningen, zodat het volgens een veel 
gemaakte grap mogelijk is dat iemand 
met zijn hoofd in het Verenigd Konink-
rijk slaapt, maar met zijn hart in Ierland. 

Deze absurde situaties zijn te wijten 
aan politiek opportunisme. Na de deling 
van het land in 1921 was het de bedoe-
ling om de grens opnieuw vast te stellen. 
Er werd een grenscommissie in het le-
ven geroepen, maar uiteindelijk legden 

de Britse en de Ierse regering de aanbe-
velingen naast zich neer en lieten ze de 
zaken bij het oude, in de hoop verdere 
onrust te voorkomen. Het wrange is dat 
veel van de latere conflicten mogelijk 
zouden zijn afgewend als ze anders had-
den besloten. 

Het is belangrijk om te weten dat ‘Ul-
ster’ en ‘Noord-Ierland’ niet synoniem 
met elkaar zijn. De oude Ierse provincie 
Ulster bestond uit negen graafschappen, 
terwijl Noord-Ierland - dat soms wordt 
aangeduid als Ulster - er slechts zes telt: 
Antrim, Down, Armagh, Derry, Fer-

nooRd-ieRland

Noord-Ierland heeft de bezoeker prachtige 
meren en valleien, een magnifieke kustlijn 
en een overvloed aan golfbanen te bieden. 

Cork

Belfast

Dublin

Wegwijzers in 
Armagh.
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Reizen naaR en veRvoeR in 
ieRland en nooRd-ieRland

Reizen naaR ieRland
en nooRd-ieRland

Met het vliegtuig

Ierland
In Ierland zijn drie internationale 
luchthavens, in Dublin, Cork en 
Shannon.

Vanaf het Dublin Airport (tel. 
01-8141111, www.dublin airport.com) 
rijden bussen van Dublin Bus, Airlink 
en Aircoach naar het centrum van de 
stad en naar trein- en busstations in 
Dublin. De rit naar het centrum duurt 
circa 40 minuten en de bussen 
vertrekken om de 10 minuten (minder 
vaak tussen 21.00 en 7.00 uur). 

Vanaf het Cork Airport (tel. 021-
4313131, www.corkairport.com) bent u 
met de bus in ongeveer 10 minuten in 
het centrum van Cork. 

Vanaf het Shannon Airport (tel. 
061-712000, www. shannonairport.com) 
rijden tussen 7.00 en 0.00 uur 
regelmatig bussen naar de stad 
Limerick, een rit van grofweg een 
halfuur. 

Ryanair (www.ryanair.com) vliegt 
vanuit Amsterdam, Eindhoven en 
Brussel naar Dublin, Aer Lingus 
(www. aerlingus.com) biedt vluchten aan 
van Amsterdam naar Dublin en Cork, 
van Brussel naar Dublin en van 
Düsseldorf naar Dublin en Cork. KLM 
(www.klm.com) vliegt vanuit Amsterdam 
naar Dublin, Flybe (www.flybe.com)
vanuit Amsterdam naar Knock in het 
graafschap Mayo en vanuit Düsseldorf 
naar Dublin en Knock. 

Noord-Ierland
Noord-Ierland heeft twee grote 
luchthavens: het Belfast 
International Airport (tel. 028-

94484848, www.belfastairport.com), 
vanwaar u met de bus in een halfuur 
tot 40 minuten in de stad bent, en het 
George Best Belfast City Airport (tel. 
028-90939093, www.belfastcityairport.
com), een paar kilometer ten 
noordoosten van Belfast. Vanaf hier 
rijden bussen en taxi’s naar het 
centrum.

KLM (www.klm.com) vliegt vanuit 
Amsterdam naar Belfast, Flybe (www.
flybe.com) vanuit Amsterdam en 
Düsseldorf.

Met de boot

De belangrijkste veerbootroutes naar 
Ierland zijn Holyhead (Wales)-Dublin, 
Liverpool (Engeland)-Dublin, 
Pembroke-Rosslare en Fishguard-
Rosslare (beide in Wales), Roscoff-
Rosslare en Cherbourg-Rosslare 
(beide in Frankrijk), Fleetwood-Larne, 
Cairnryan-Larne en Troon-Larne 
(alledrie in Schotland) en Stranraer 
(Schotland)-Belfast. De dienstregeling 
wisselt vaak per seizoen; in de winter 
kan de zee onstuimig zijn.
Irish Ferries (tel. 0818-300400, www.
irishferries.com) vaart op de routes 
Holyhead-Dublin North Wall (3 uur en 
15 minuten, twee vaarten per dag), 
Holyhead-Dublin (snelle verbinding, 
1 uur en 50 minuten, vier vaarten per 
dag) en Pembroke-Rosslare (3 uur en 
45 minuten). De veerboot-
maatschappij vaart bovendien om de 
dag tussen Roscoff of Cherbourg en 
Rosslare.
Stena Line (tel. in NL 0900-8123, 
€ 0,35 per minuut, www. stena line.nl/
ierland) vaart op de routes Holyhead-
Dublin (3 uur en 15 minuten), 
Fishguard-Rosslare (3 uur en 
30 minuten of 2 uur), Liverpool- Belfast 
(8 uur) en Cairnryan-Belfast (2 uur en 
15 minuten).

P&O Ferries (tel. in NL 0031-
107145464, www.poferries.com) 
vaart op de routes Cairnryan-Larne 
(1 uur en 45 minuten), Troon-Larne 
(1 uur en 50 minuten, half mrt.-half 
okt.) en Liverpool-Dublin (7 uur en 
30 minuten).

veRvoeR in ieRland
en nooRd-ieRland

Openbaar vervoer

Ierland
In Ierland zijn er twee nationale 
aanbieders van openbaar vervoer: Bus 
Éireann Expressway (www.buseireann.ie, 
tel. 01-8366111), met een landelijk 
netwerk van busdiensten, en Iarnród 
Éireann, verantwoordelijk voor de 
intercitytreinen in Ierland en de DART-
treinen (Dublin Area Rapid Transit) in 
de regio Dublin. Op de website van de 
National Transport Authority (www.
transportforireland.ie) vindt u alle 
informatie over openbaar vervoer in 
Ierland (trein, bus en taxi), een 
reisplanner en een link naar de 
National Journey Planner, een app die 
u gratis kunt downloaden naar uw 
smartphone. 

Dienstregelingen van bussen zijn 
ook bij kiosken te koop. Houd er 
rekening mee dat naar kleinere 
plaatsen en dorpen soms maar een 
paar keer per week een bus rijdt. 

De stadsbussen in Dublin rijden 
niet altijd helemaal volgens 
dienstregeling. Informatie over het 
busvervoer in Dublin: www.dublinbus.ie of 
tel. 01-8734222. De trams van LUAS 
(tel. 1800-300604, www.luas.ie) 
vormen een handige verbinding 
tussen de treinstations Connolly en 
Heuston.

eRvoeR V

http://www.dublinairport.com
http://www.corkairport.com
http://www.shannonairport.com
http://www.ryanair.com
http://www.aerlingus.com
http://www.belfastairport.co
http://www.belfastcityairport.com
http://www.belfastcityairport.com
http://www.irishferries.com
http://www.irishferries.com
http://www.stenaline.co.uk
http://www.poirishsea.com
http://www.luas.ie
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HOTELS, HOSTELS, BUDGET- EN ANDERE 
ACCOMMODATIE

Algemeen

In dit hoofdstuk treft u slechts een 
kleine selectie van accommodaties  
in Dublin en Noord-Ierland aan. Uit 
onderzoek onder onze lezers is 
gebleken dat er weinig belangstelling 
is voor uitvoerige informatie op dit 
gebied, omdat er tegenwoordig een 
overvloed aan boekingssites is  waar 
men deze informatie kan vinden.

Accommodatie

De prijzen voor een overnachting in 
Ierland en Noord-Ierland lopen uiteen 
van circa € 20 voor een tweepersoons-
kamer in een hostel tot grofweg € 350 
voor een nachtje in een exclusief hotel. 
Duur hoeft natuurlijk niet altijd beter te 
betekenen, maar doorgaans geldt wel 
dat hoe meer u betaalt, hoe meer 
faciliteiten u ter beschikking hebt. De 
meeste bed and breakfasts bieden 
kamers met eigen badkamer en toilet, 
waar u bovendien over televisie, 
telefoon en wifi beschikt. Bij sommige - 
vooral die in boerderijen - kunt u ook 
nog uitstekend eten. Zowel in Ierland 
als in Noord-Ierland worden de hotels 
met sterren geklassificeerd. 
Guesthouses (pensions) zijn bed and 
breakfasts met meer dan vijf kamers. 
Sommige hebben ook een restaurant. 
In pensions mag geen bier of sterke 
drank worden verkocht (tenzij het 

pension in een pub is gevestigd), maar 
sommige hebben wel een vergunning 
om wijn te schenken. 

Hostels
De Irish Youth Hostel Association (An 
Oige, 61 Mountjoy Street, Dublin, tel. 
01-8304555, www.anoige.ie), heeft 
24 hostels in Ierland. Een 
overnachting kost tussen de € 15 en 
€ 25 p.p.; leden betalen € 2 minder. De 
hostels in Noord-Ierland worden 
geëxploiteerd door Hostelling 
International Northern Ireland (www.
hini.org.uk). Wie er wil overnachten moet 
wel lid zijn van de International Youth 
Hostel Federation.

Independent Holiday Hostels of 
Ireland (IHH) is een overkoepelende 
organisatie van ruim vijftig particuliere 
hostels. Beddengoed is bij de prijs 
inbegrepen, maar voor handdoeken 
moet doorgaans extra worden betaald. 
Bij veel IHH-hostels kunt u behalve in 
slaapzalen ook in tweepersoons- of 
gezinskamers overnachten en 
sommige serveren tegen meerprijs 
een ontbijt. Neem voor een brochure 
contact op met IHH (tel. 086-
2158786, www. hostels-ireland.com). 

Onafhankelijke hostels zijn in 
particuliere handen en variëren van 
biologische boerderijen tot kleine 
stadswoningen met stapelbedden. 
Omdat deze hostels niet zijn 
aangesloten bij een organisatie zijn ze 

mogelijk niet gecontroleerd op 
naleving van de voorschriften op het 
gebied van brandveiligheid. 

Budgetaccommodatie
Een andere goedkope overnachtings-
mogelijkheid zijn de zogeheten Kinlay 
Houses in Dublin (tel. 01-6796644, 
www.kinlaydublin.ie), Galway (tel. 091-
565244, www.kinlaygalway.ie) en Cork 
(tel. 021-4508966, www.kinlayhousecork.
ie, vanaf € 16 p.p.). In de vakantie-
periode van half juni tot half 
september kunt u overnachten in de 
appartementen van het UCD Village op 
de campus van University College 
Dublin (tel. 01-7161333, www.ucd.ie/
summeratucd/accommodation). Ook in het 
Brookfield Holiday Village in Cork 
(College Road, tel. 021-4344032, 
www.brookfieldvillage.ie) zijn in de zomer 
appartementen te huur (vanaf € 25). 

Andere accommodatie
Andere overnachtingsmogelijkheden 
zijn huisjes, appartementen, caravans 
of kastelen. Wie van plan is om een 
‘traditioneel Iers huisje’ te boeken, 
moet in zijn achterhoofd houden dat 
veel van die huisjes van tamelijk 
recente datum zijn, vaak in clusters 
zijn gebouwd en alleen voor 
vakantievierders worden gebruikt. Let 
dus goed op wat u precies boekt. 

ccommodatieA

http://www.thistle.com
http://www.avillionportdickson.com
http://www.avillionportdickson.com
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AAnbevolen restAurAnts en pubs

Dublin en omgeving

Dublin
777
7 South Great George’s Street, Dublin 2
Tel. 01-425 4052; www.777.ie
D: ma. t/m wo. 17.30-22.00 uur, do. 
17.30-23.00 uur, vr./za. 17.00-24.00 
uur, zo. 14.00-24.00 uur. D: €
Leuk Mexicaans restaurant annex 
cocktailbar. Beroemd om zijn marga-
rita’s en zijn 777 Sundays (tapas op 
zondag voor slechts € 7,77).
Café en Seine
40 Dawson Street, Dublin 2
Tel. 01-677 4567; www.cafeenseine.ie
L: ma. t/m za. 12.00-16.00 uur. D: ma. 
t/m za. 16.00-21.30 uur. Brunch zo. 
12.00-17.00 uur. L: €, D: €€
Schitterend art-deco-interieur, met 
een glazen atrium van drie verdie-
pingen hoog en meerdere cocktail-
bars. Bar, restaurant (met Franse 
bistrogerechten) en nachtclub in één.
The Cedar Tree
11 St. Andrew’s Street, Dublin 2
Tel. 01-677 2121; www.cedartree.ie
Keuken open ma. t/m za. 11.30-
23.00 uur, zo. 13.00-22.00 uur. D: €€
Dit Libanese restaurant is al sinds 
1986 een populair adres in Dublin. Het 
eten is authentiek en mild gekruid. Met 
op zaterdagavond oosterse dans.
Chapter One
18-19 Parnell Square, Dublin 1
Tel. 01-873 2266
www.chapteronerestaurant.com
L: di. t/m vr. 12.30-14.00 uur. D: di. 
t/m za. 19.30-22.30 uur. Theater-
menu di. t/m za., aanvang 17.30- 
17.45. L: €€€, D: €€€€
Een de beste restaurants van Dublin, 
met één Michelinster. Met recht 
befaamd om de onberispelijke, 
vriendelijke bediening en de 
uitmuntende klassieke en moderne 

Ierse gerechten op basis van lokale 
producten. Een hoogtepunt is de 
Chef’s Table. Reserveer ruim van 
tevoren. De lunch en het theatermenu 
(waarbij het dessert na de voorstelling 
wordt geserveerd) zijn prima geprijsd. 
Chez Max
1 Palace Street, Dublin 2
Tel. 01-633 7215; www.chezmax.ie
L: zo. t/m vr. 12.00-15.30 uur, za. 
12.00-16.00 uur. Early bird: zo. t/m 
do. 17.30-19.00 uur. D: zo. t/m do. 
17.30-22.00 uur, vr./za. 17.30-23.00 
uur. L: €-€€, Early bird: € (twee gangen), 
D: €€
Deze bistro vlak bij Dublin Castle 
ademt het Parijs van de jaren veertig. 
Chef-kok Max Delaloubie maakt onder 
meer Franse klassiekers als uiensoep, 
moules frites en kikkerbilletjes. Ook 
zijn er heerlijke desserts.
The Exchequer
3-5 Exchequer Street, Dublin 2
Tel. 01-670 6787; www.theexchequerdublin2.ie
L/Brunch: ma. t/m zo. 12.00-
16.00 uur. D: ma. t/m zo. 17.00-
22.00 uur, L & D: €€
Warme gastropub met een gezellige 
bar. Goede kaart met interessante 
gerechten (waarop de verschillende 
leveranciers worden vermeld). Met een 
geweldige Sunday roast.
Cornucopia
19 Wicklow Street, Dublin 2
Tel. 01-677 7583; www.cornucopia.ie
Keuken open ma. t/m za. 8.30-22.00 
uur, zo. 12.00-22.00 uur. L & D: €
Vegetarisch selfservicecafé met vega-
nistische, gistvrije, zuivelvrije, gluten-
vrije, graanvrije, suikervrije en rauwe 
opties. Schaf bij een bezoek een van 
hun uitstekende kookboeken aan.
Lemon Creperie
66 South William Street, Dublin 2

Tel. 01-672 9044; www.lemonco.com 
Ma. t/m vr. 7.30-19.30 uur (do. tot 
21.00 uur), za. 8.30-19.30 uur, zo. 
9.40-18.30 uur. L & D: €
Het beste terras in Dublin voor wie 
graag mensen kijkt. Met zoete en 
hartige crêpes en sandwiches. U kunt 
er op elk gewenst moment ontbijten. 
Dax Restaurant
23 Upper Pembroke Street, Dublin 2
Tel. 01-662 9381; www.dax.ie
L: di. t/m vr. 12.30-14.15 uur. Early 
bird: di. t/m vr. 17.30-18.30 uur. D: di. 
t/m za. 20.00-22.30 uur. L: €€, Early 
bird: €€, D: €€€
De Franse chef-kok en eigenaar van 
Dax trakteert de Dubliners al vele jaren 
op uitstekende gerechten uit zijn 
vaderland. Het restaurant zit verstopt 
in de fraaie oude kelder van een stijlvol 
18e-eeuws pand. 
Dunne & Crescenzi 
14 South Frederick Street. Dublin 2
Tel. 01-675 9892; www.dunne&crescenzi.com
Keuken open ma. t/m za. 8.00 uur-
laat, zo. 9.30 uur-laat. L & D: €€ 
Vlak bij Trinity College en Grafton 
Street. Gerenommeerd om zowel het 
eten als de wijn. Licht en stijlvol, met 
authentieke Italiaanse gerechten en 
wijnen. Perfect voor ontbijt, brunch, 
lunch of diner.
The Marker Brasserie
Marker Hotel, Grand Canal Square, Dublin 2
Tel. 01-687 5100 
www.themarkerhoteldublin.com
O: ma. t/m vr. 6.30-10.00 uur, za./zo. 
7.00-11.00 uur. L: di. t/m vr. 12.30-
14.00 uur, zo. 14.00-17.00 uur. D: di. 
t/m do. 17.00-21.00 uur, vr./za. 
17.00-22.00 uur. L: €€, D: €€-€€€
Deze brasserie in het zeer trendy 
Marker Hotel kijkt uit op het Bord Gáis 
Energy Theatre. Het interieur is 
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Kunst en cultuur

Theater

Dublin
Abbey Theatre, Lower Abbey Street, 
Dublin, tel. 01-878 7222, www.abbey 
theatre.ie. Ierlands nationale theater 
werd begin 20e eeuw opgericht door 
Yeats en Lady Gregory, en verkreeg 
algauw een wereldwijde reputatie van-
wege de uitstekende toneelstukken en 
de unieke acteerstijl. Met veel Ierse 
klassiekers. In het zustertheater, de 
Peacock, wordt veelal experimenteel 
werk opgevoerd.

Bord Gáis Energy Theatre, Grand 
Canal Square, Docklands Dublin 2, tel. 
01-677 7999, www.bordgaisenergytheatre.
ie. Prachtig, modern theater in het 
opgeknapte Grand Canal Dock. Toneel, 
musicals, concerten, ballet en opera.

Gaiety Theatre, South King Street, 
tel. 01-679 5622, www.gaietytheatre.ie. 
Fraai gerestaureerd Victoriaans pand. 
Cabaret, toneel, musicals, variété, 
ballet en opera. 

Gate Theatre, 1 Cavendish Row, 
Parnell Square, tel. 01-874 4045, 
www.gate-theatre.ie. Een van de meest 
geliefde theaters van Ierland, 
gevestigd in een historisch pand. Met 
toneelstukken van de grootste Ierse, 
Europese en Amerikaanse namen.

Lambert Puppet Theatre, Clifton 
Lane, Monkstown, Co. Dublin, tel. 
01-280 0974, www.lambertpuppettheatre.
com. Het enige speciaal gebouwde 
poppentheater van Ierland.

Olympia Theatre, 72 Dame Street, 
tel. 01-679 3323, www.olympia.ie. Fraaie 
concertzaal in Victoriaanse stijl. 
Dublins meest geliefde muziektheater. 

Project Arts Centre, 39 Essex 
Street East, Temple Bar, tel. 01-881 

9613, www.projectartscentre.ie. Centrum 
voor hedendaagse podiumkunsten en 
beeldende kunst. 

Samuel Beckett Theatre, Trinity 
College, tel. 01-896 2461, www.tcd.ie/
beckett-theatre. Theater van de universi-
teit die Goldsmith, Synge en Beckett 
voorbracht. Werkt samen met het 
universitaire Samuel Beckett Centre. 

Elders in Ierland
Armagh: The Market Place Theatre, 
Market Street, tel. 028-3752 1821, 
www.market placearmagh.com. Modern, 
fraai ontworpen kunstcentrum. 

Belfast: Grand Opera House, Great 
Victoria Street, tel. 028-9024 1919, 
www.goh.co.uk. Lyric Theatre, Ridgeway 
Street, tel. 028-9038 1081, lyrictheatre.
co.uk.

Clare: Glór Theatre, Ennis, tel. 065-
684 3103, www.glor.ie. Voornaamste 
podium voor kunst en amusement in 
het westen van het land. 

Cork: Opera House, Emmet Place, 
tel. 021-427 0022, www.corkoperahouse.ie. 
Everyman Palace, 15 MacCurtain 
Street, tel. 021-450 1673, www.
everyman palace.com. Beide theaters 
bieden een mix van rondreizende 
voorstellingen, populair amusement 
en lokale producties. 

Derry: Riverside Theatre, University 
of Ulster, Coleraine, tel. 028-7012 
3123. www.riversidetheatre.org.uk. In 1977 
opgericht door de Universiteit van 
Ulster.

Fermanagh: Ardhowen Theatre, 
Dublin Road, Enniskillen, tel. 028-
6632 5440, www.ardhowen.com. 

Galway: Druid Theatre Company, 
Chapel Lane, tel. 091-568 660, www.
druid.ie. In 1975 opgericht toneelgezel-
schap, toonaangevend in eigen land en 
internationaal befaamd. Town Hall 
Theatre, Courthouse Square, tel. 091-
569 777, www.tht.ie. Theater met hyper-

modern auditorium voor 400 bezoe- 
kers, de kleinere Studio Space en de 
dependance Black Box (op Dyke Road). 
Taibhdhearc na Gaillimhe, Middle 
Street, tel. 091-562 024, antaibhdhearc.
com. Ierstalig theater uit 1928.

Kilkenny: The Watergate Theatre, 
Parliament Street, Tel. 056-776 1674. 
watergatetheatre.com. 
Leitrim: The Dock Arts Centre, Carrick-
on-Shannon, Tel. 071-965 0828,  
www.thedock.ie

Limerick: Lime Tree Theatre, Mary 
Immaculate College, tel. 061-774 
774, www.limetreetheatre.ie. Modern 
theater met 510 plaatsen, met een 
breed scala aan voorstellingen. Bij dit 
theater hoort het Belltable Arts Centre, 
69 O’Connell Street.

Sligo: Hawk’s Well Theatre, Temple 
Street, tel. 071-916 1518, www.
hawkswell.com. Modern theater met 
rondreizende en lokale producties.

Tralee: Siamsa Tíre: National Folk 
Theatre of Ireland, tel. 066-712 3055, 
www.siamsatire.com. Theater voor 
traditionele Ierse kunst en cultuur. Met 
een jaarlijks folkfestival. 

Tyrone: Burnavon Theatre, Burn 
Road, Cookstown, tel. 028 8676 
9949, www.burnavon.com. Belangrijkste 
podium in midden-Ulster voor toneel, 
dans, stand-upcomedy en livemuziek.  
Waterford: Garter Lane Arts Centre, 
O’Connell Street, tel. 051-855 038; 
www.garterlane.ie. Di. t/m za. 11.00-
17.30 uur. Theater, moderne kunst, 
dans, film en muziek. 
Wexford: Ireland’s National Opera 
House, High Street, tel. 053-912 
2144, www.nationaloperahouse.ie. Podium 
voor kunst en theater, thuishaven van 
het operafestival van Wexford.  
Wicklow: Mermaid Arts Centre, Main 
Street, Bray, tel. 01-272 4030,  
www.mermaidartscentre.ie. Kunst, dans, 
theater, muziek en film.

uitgaan, Kunst en cultuur, winKelen en 
buitenactiviteiten
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Alarmnummers

Voor hulpdiensten als de politie,  
de ambulance, de brandweer of de 
kustwacht belt u in Ierland 999 of 112 
en in Noord-Ierland 999. 

Wie als toerist in Ierland het slacht-
offer wordt van een misdrijf kan contact 
opnemen met tel. 01-6610562,  
in Noord-Ierland met 02890-244039.

Ambassades

Nederland
Ambassade van Ierland
Scheveningseweg 112
2584 AE Den Haag
Tel. 070-3630993

Nederlandse ambassade in Ierland
160 Merrion Road
Dublin
Tel. 01-2693444

Ambassade van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië  
en Noord-Ierland
Lange Voorhout 10
2514 ED Den Haag
Tel. 070-4270427 

Nederlandse ambassade in het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland
38 Hyde Park Gate
Londen SW7 5DP
Tel. 020-75903200

België
Ambassade van Ierland
Froissartstraat 50
1040 Brussel
Tel. 02-2823400

Belgische ambassade in Ierland
1 Elgin Road
Dublin
Tel. 01-6315284

Ambassade van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië  
en Noord-Ierland
Oudergemlaan 10
1040 Brussel
Tel. 02-2876211

Belgische ambassade in het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland
17 Grosvenor Crescent
Londen SW1X 7EE
Tel. 020-74703700

Douanebepalingen 

Voor een bezoek aan Ierland of  
Noord-Ierland is voor Nederlanders  
en Belgen een geldig paspoort of 
geldige identiteitskaart verplicht. 
Kinderen dienen een eigen 
reisdocument te hebben.  

Als u vanuit een ander EU-land naar 
Ierland reist mag u bepaalde producten 
belastingvrij invoeren, mits deze voor 
eigen gebruik zijn. Het gaat o.a. om 800 
sigaretten, 200 sigaren, 1 kg tabak, 
110 liter bier, 90 liter wijn, 10 liter 
sterkedrank en 20 liter versterkte wijn. 
Kijk voor een volledig overzicht van 
deze EU-bepalingen op www.douane.nl.

De douanebepalingen tussen 
Ierland en Noord-Ierland beperken 
zich tot de im- en export van dieren en 
landbouw producten. 

Meer informatie over de Ierse 
douane-bepalingen vindt u op www.
revenue.ie.

Drankwetgeving

Zowel in Ierland als Noord-Ierland 
geldt voor het drinken van alcohol een 
wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar, 
maar sommige pubs hanteren 21 jaar 

raktische informatie P

een handig overzicht van praktische 
informatie, in alfabetische volgorde
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