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Opstappen dicht bij huis Limburgse reisgenoten Limburgse reisbegeleiding Unieke programma's Uitsluitend fijne hotels

Ontdek bruisend en gastvrij Dublin
Vier dagen lang genieten van de historie,
cultuur en gastvrijheid vanuit een centraal
gelegen 4-sterrenhotel

De Ierse hoofdstad Dublin is de perfecte bestemming voor een
citytrip. De stad barst van de historische, culturele en muzikale
hoogtepunten. Vier dagen lang geniet u van Ierse gastvrijheid, Ierse
muziek en dans en Ierse alcoholische dranken. In een lang weekend
geniet u onder begeleiding van onze reisleiding en een lokale
Duitstalige gids van het beste dat Dublin te bieden heeft. U bezoekt
onder meer de Book of Kells, Dublin Castle en St. Patrick’s Cathedral.
In het Guinness Storehouse ontdekt u het verhaal van de nationale
drank.

U verblijft tijdens uw bezoek aan Dublin in het 4-sterrenhotel Riu
Plaza The Gresham in het bruisende centrum van de stad. De bus
stopt voor de deur en met de openbaar vervoerskaart die u van ons
krijgt kunt u op vrije momenten makkelijk door de stad reizen. Wij
hebben diverse excursies voor u georganiseerd (inclusief) en er is
voldoende vrije tijd om zelfstandig de stad te ontdekken. Ook het

4 dagen vanaf
€ 895,- p.p.

Vertrekdata
18 februari 2023 €895

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven van Brussel en v.v.

Vlucht met Are Lingus van Brussel
naar Dublin en v.v. (incl.
luchthavenbelasting)

Een kleine tas en 10 kg bagage

Luchthaventransfer ter plekke met
het openbaar vervoer en v.v.
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vervoer per luxe touringcar van Limburg naar de luchthaven van
Brussel en weer terug wordt door ons verzorgd.

Dag 1 - vliegen, Trinity College en een Ierse
dinershow

Onze chauffeur haalt u met zijn luxe touringcar op bij één van onze
Limburgse opstapplaatsen. Op de luchthaven van Brussel stapt u om
10.20 uur in het vliegtuig naar Dublin. Daar landt u om 11.05 uur lokale
tijd (in Ierland is het één uur vroeger dan in Nederland). Vanaf de
luchthaven in Dublin reist u met het openbaar vervoer naar uw hotel
in het centrum van Dublin. De busreis van 35 minuten is de snelste
manier om bij het hotel te komen en de bus zet u voor de deur af. U
laat uw bagage achter in het hotel, zodat u licht bepakt alvast van de
Ierse hoofdstad kunt gaan genieten. Geniet van een lunch of een kop
koffie voordat u uw Duitstalige gids ontmoet.

‘s Middags bezoekt u het beroemde Trinity College, de oudste
universiteit van Ierland. Wandel tussen gebouwen in Georgische stijl
waarin vele auteurs, dichters en politici gestudeerd hebben. Natuurlijk
moet u ook een kijkje nemen in de adembenemende bibliotheek op
het terrein (inclusief toegang). Hier ligt het Book of Kells, een rijkelijk
versierd manuscript uit 384 n.Chr. dat de vier evangeliën bevat. Onze
gids mag u niet rondleiden op het universiteitsterrein en in de
bibliotheek, maar er is een gratis Nederlandstalige audiogids
beschikbaar voor het Book of Kells via de Visit Trinity-app (tip: neem
een koptelefoon mee). De volgende bestemming is de bruisende wijk
Temple Bar. Het is er altijd gezellig met pubs, livemuziek en
restaurants. Rond 17.00 uur checken we in bij het hotel, waarna u zich
op kunt frissen in uw kamer. ‘s Avonds geniet u van een Ierse avond
inclusief een Iers driegangendiner, Ierse muziek en Ierse dans. De
voorstelling duurt ongeveer 2 uur en 45 minuten. Na de voorstelling
loopt u in zes minuten terug naar het hotel.

Dag 2 - St. Patrick’s Cathedral, Dublin Castle en
het Irish Whiskey Museum

U begint de dag met een warm continentaal ontbijtbuffet. Met een
goedgevulde maag ontmoet u vervolgens uw gids voor de dag. Uw
rondleiding door Dublin begint met een bezoek aan de hoogste en
grootste kerk van het land, St. Patrick’s Cathedral. Vervolgens wandelt
u langs de hoogtepunten van de bruisende stad. U neemt een kijkje
binnen de muren van het paleisachtige Dublin Castle (entree
inbegrepen). Zevenhonderd jaar lang speelden de Engelsen de baas
vanuit deze plek. Het imposante, grijze gebouw is dan ook niet zo
geliefd bij de Ieren. Rond lunchtijd mag u zelf een fijne plek zoeken
om van een Ierse lunch te genieten (niet bij de prijs inbegrepen). Zorg
dat u een goede bodem legt, want ‘s middags bezoekt u het Irish
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Whiskey museum. Tijdens een 45 minuten durende rondleiding leert
u alles over de Ierse whisky, van vroeger tot nu. U mag vier soorten
Ierse whiskey proeven, waaronder één van minstens tien jaar oud. U
sluit de dag af met een les in het maken van de beroemde Irish
Coffee, die u vervolgens natuurlijk zelf opdrinkt. Aan het eind van de
middag komt u terug bij het hotel, waarna u de rest van de dag naar
eigen wens in mag vullen.

Dag 3 - het Guinness Storehouse en een vrije
middag

Ierland en dus ook de Ierse hoofdstad zijn onlosmakelijk verbonden
met het biermerk Guinness. Na het ontbijt bezoekt u het Guinness
Storehouse. De iconische brouwerij werd in 1759 opgericht door
Arthur Guinness, aan wie het ‘bruine goud’ zijn naam dankt. Nog altijd
wordt het bier op zijn wijze gebrouwen. De brouwerij is niet
opengesteld voor publiek, maar in het museum kunt u zich helemaal
onderdompelen in de geschiedenis van het Ierse bier. U maakt een
zelfgeleide tour met een Duitstalige audiogids. Leer het verhaal van
Guinness kennen terwijl u de zeven verdiepingen van het gebouw
bewandelt. Vanuit de Gravity Bar op de bovenste verdieping geniet u
van 360 graden rondom uitzicht over Dublin terwijl u geniet van een
pint Guinness (inclusief).

De rest van de dag mag u naar eigen wens indelen. Bezoek
bijvoorbeeld de winkels in Grafton Street of luister naar livemuziek in
een sfeervolle pub. Ook kunt u een bezoek brengen aan het
gevangenismuseum Kilmainham Gaol, dat symbool staat voor de
Ierse strijd voor vrijheid. Het EPIC-museum vertelt het verhaal van
Ierse immigranten in de wereld. Ook het National Museum of Ireland
of de National Gallery of Ireland zijn een bezoek waard. Entree tot de
musea is exclusief.

Dag 4 - vrije ochtend en terugreis naar Brussel

Vandaag is uw laatste dag in Dublin. U heeft de ochtend vrij om
zelfstandig nog even van de stad te genieten. U kunt de stad in gaan
of lang uitslapen. Om 11.00 uur moet u uitgecheckt zijn en in de
middag reist u met het openbaar vervoer naar de luchthaven. Om
15.30 uur vertrekt het vliegtuig naar Brussel, waar u rond 18.15 uur zult
landen. Hier staat onze luxe touringcar u op te wachten voor een
comfortabele rit terug naar uw uitstapplaats in Limburg.

Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.

Hotelinformatie

72-uurskaart voor het openbaar
vervoer in Dublin

Verblijf in het 4-sterrenhotel Riu
Plaza The Gresham in het centrum
van Dublin incl. ontbijt

Een bezoek aan Trinity College

Entree Book of Kells

Een Ierse dinershow met Ierse dans,
livemuziek en een 3 - gangendiner

Een klassieke stadswandeling langs
de hoogtepunten van Dublin onder
leiding van een lokale Duitstalige
gids

Entree St. Patrick's Cathedral onder
leiding van een lokale Duitstalige
gids

Entree Dublin Castle onder leiding
van een lokale Duitstalige gids

Een premium tour door het Irish
Whiskey Museum onder leiding van
een lokale Duitstalige gids incl. een
proeverij van vier Ierse whiskeys en
een glas als souvenir

Een les in het maken van Irish Coffee
incl. één Irish Coffee

Entree Guinness Storehouse met een
Duitstalige audiogids incl. één pint
Guinness

Toeristenbelasting

De Limburger Reizen reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Niet genoemde entrees

Eventuele (reis)verzekeringen

Eventuele fooien

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon
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4-sterrenhotel Riu Plaza The Gresham Dublin ****

Dit 4-sterrenhotel, gevestigd in een groot Georgiaans gebouw, ligt

op een van de beste locaties in Dublin, aan de beroemde

O’Connell Street. De rivier de Liffey, Temple Bar, Trinity College en

winkelstraten liggen slechts op korte loopafstand van het hotel. Het

biedt een uitstekende verbinding met het openbaar vervoer naar

alle delen van Dublin, met grote bushaltes en trams die direct bij het

hotel stoppen. De ruime kamers in het Riu Plaza The Gresham

Dublin beschikken over een lcd-tv, kluisje en thee- en

koffiefaciliteiten. De meeste kamers liggen aan de achterzijde van

Riu Plaza The Gresham Dublin Hotel en kijken uit op de

nabijgelegen gebouwen. Het hotel biedt een breed gastronomisch

aanbod, zodat u van authentieke culinaire ervaringen kunt genieten.

The Gallery Restaurant verzorgt elke ochtend een ontbijt. Toddy’s

Bar & Brasserie en de Writers Lounge bar serveren de hele dag

door allerlei gerechten en drankjes. Er is gratis WiFi in alle ruimtes

van het hotel.

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 269,-

Hotel website: https://www.riu.com/nl/hotel/ierland/dublin/h...
Hotel adres: 23, Upper O'Connell Street, D1 Dublin, Ierland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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Overige info
Vluchtdetails en het programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Houdt er rekening mee dat de
begeleide excursies lopend worden
gedaan. Deze reis is daarom niet
geschikt voor deelnemers die slecht
ter been zijn

Neem passende kleding mee op de
reis zoals warme (waterdichte) jassen
en comfortabele schoenen

Om gebruik te maken van de gratis
Nederlandstalige audiogids bij het
Book of Kells is een mobiele telefoon
en koptelefoon vereist. Ook moet u
de Visit Trinity-app op uw telefoon
downloaden voor uw bezoek
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