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VERTREKDATUM NAAR KEUZE

9 DAGEN / 8 NACHTEN

Kleine dorpjes, prachtige natuur en mooi erfgoed vind je 

in Ierland. Hier is het nog aangenaam rijden over smalle 

rustige wegen die kronkelen door het Ierse landschap.

Ierland is rijk aan tradities. ‘s Avonds moet je beslist een 

pub bezoeken met live muziek. Dan maak je kennis met 

de vriendelijke Ieren en hun Ierse ‘way of life’. 

Het centrale deel van Ierland is vrij vlak en er bevinden 

zich veel meren, richting kust is het heuvel/bergachtig, 

waarbij de hoogste top de Carrantuohill is (1038 m). 

Van het  noordwesten naar het zuidwesten stroomt de rivier 

de Shannon (370 km lang). In Ierland ben je nergens verder 

dan zo’n 150 km van de zee verwijderd.

Dublin, de hoofdstad van de Ierse Republiek, was 

 oorspronkelijk een Vikingstad en is dankzij de mix van zijn 

middeleeuwse achtergrond en zijn voelbare  vrolijkheid één 

van Europa’s meest 

bloeiende, 

 toegankelijke steden 

geworden. 

Wens je deze 

 rondreis wat relaxer 

te doen, dan 

 kunnen één of meer 

extra nachten 

 bijgeboekt worden.
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Vertrekdatum naar keuze

P R A K T I S C H

TYPE Individuele reis met vertrekdatum naar keuze

REISDUUR 9 dagen / 8 nachten

PRIJS* € 1299 piloot en € 999 duo
Supplement éénpersoonskamer: € 375

INBEGREPEN • Nachtboot Zeebrugge/Hull en terug,  
incl. ontbijt en diner in 2 pers. binnenhut  
met privé-sanitair, incl. overzet motor (piloot)

• Overzet Holyhead/Dublin en terug
• 6 nachten in kamer met ontbijt in Ierland
• Parking of garage voor de motor
• Routes voor motor-GPS (Garmin, TomTom,…) 
• Toeristenbelasting
• Reisroadbook en ritplanning

NIET INBEGREPEN • Tolgelden, brandstof, eventuele inkomgelden, 
dranken, persoonlijke uitgaven, annulatie- en 
reisbijstandverzekering 

MEER INFO www.motorreis.be 

* Tarief op basis van 2-persoonskamer – gegarandeerde prijs buiten hoogseizoen  
en bepaalde feestdagen
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