Noord-Ierland
fly drive

4 dagen v.a.

649,-

Dagelijks vertrek
Pluspunten
rechtstreekse vluchten KLM
4 dagen huurauto met airco
sfeervolle middenklassehotels
3x ontbijt
assistentie van een lokale
vertegenwoordiger
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Belfast
Carrick-a-Rede
Giant’s Causeway
Londonderry
schiereiland Inishowen
Fort Dunree

Exclusief
• ruimbagage • overige maaltijden •
overig vervoer • GPS • parkeerkosten •
entreegelden • fooien • kofferservice •
optionele excursies

Extra opties
• upgrade accommodaties • upgrade
huurauto • verlenging

Dwaal door groene heuvels en pittoreske dorpjes
Noord-Ierland is Ierland in een notendop: een groen paradijs vol weilanden
omgeven door stenen muurtjes en bevolkt door talloze schapen en aan de
kust mistige klippen met krijsende zeevogels. Hier kunt u genieten van groene
heuvels, pittoreske dorpjes, eeuwenoude kastelen aan de randen van kliffen
en talloze bezienswaardigheden. En overal waar u rijdt, wordt u getrakteerd
op de prachtigste vergezichten. Noord-Ierland kent een rijke historie, waar
oude legendes tot leven komen. Op cultureel gebied heeft het zich de laatste
decennia snel ontwikkeld. In Belfast en Derry zijn de sporen van de troubles nu
deel van het historische erfgoed.
Tijdens deze fly drive kunt u de schoonheid van het groene Noord-Ierland in
korte tijd verkennen. Met uw huurauto reist u van het historische Belfast via de
Causeway Coast naar de volledig ommuurde stad Londonderry. De natuur van
county Antrim, waar u door heen rijdt is weergaloos! De Giant’s Causeway is
natuurlijk verre weg het beroemdst: 40.000 basalten pilaren die uitsteken uit
de Ierse Zee. Dit natuurwonder is het resultaat van miljoenen jaren vulkanische
en geologische activiteit, al kunt u ook in de mythische reus Fionn mac Cumhaill
geloven, die de Causeway neergooide als oversteekstenen om naar Schotland te
lopen.
Alle logistieke zaken, zoals het vervoer en de hotels, zijn tijdens deze fly drive
door Noord-Ierland voor u geregeld. Met uw huurauto verkent u de prachtige
natuur en de gezellige steden. En vanuit de centraal gelegen hotels kunt u de
bezienswaardigheden op eigen gelegenheid bekijken. Daarnaast heeft u alle tijd
om in uw eigen tempo te genieten van Noord-Ierland: proef de Ierse keuken in
knusse restaurantjes en luister in Belfast in een pub naar de Ierse muziek. Dus ga
mee naar Noord-Ierland en wordt verliefd op dit prachtig stukje Ierland.

De reis in het kort
dag 1

Vlucht Amsterdam – Belfast, ophalen huurauto en naar hotel in de
Noord-Ierse stad
dag 2 Belfast – Carrick-a-Rede – Giant’s Causeway – Londonderry
dag 3 Londonderry – Inishowen – Belfast
dag 4 Vlucht Belfast – Amsterdam

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Prijs per persoon bij verblijf in 2-persoonskamers. Exclusief
SGR-bijdrage, Calamiteitenfonds en reserveringskosten.
Kijk voor uitgebreide reisinformatie, actuele prijsinformatie en de algemene voorwaarden
op onze website of bel 050 - 3 663 232.

U zit goed bij SRC:

alles voor u geregeld

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

