
Reisimpressie van de CCC-Reis naar Ierland van 28 mei t/m 29 juni 2018

Op onze eerste camping in Frankrijk 
kon je zwemmen naast de caravan.

Onze reis ging vanuit Zeeland via 
Frankrijk over de Pont du Normandie 

Met de boot rechtstreeks naar Ierland



Aangekomen in Cahir zoeken we 
eerst contact met thuis

Daarna verkennen we de 
omgeving 

En rusten op zondag



Vanuit de camping in Killarney rijden we met de 
bus de “Ring of Kerry” met prachtige uitzichten, 
een oude brug met bloemen op de balustraden, 
(zie hieronder), een schaapherder die een show 
geeft met zijn kudde en herdershonden 
(Bordercollies).





Uitzichten langs de Cap of Dunloe.



Voor de toeristen was er 
paardentractie.

Spelletjes voor de avond

Wat waren we vroeger toch mooi! 
Maar wie is wie?



Er is er één jarig! Hoera.

We gaan naar Inis Mór, het grootste van de Arran Eilanden, 
om uiteraard- Arrantruien te kopen.‑

Een vaartocht van ca. twee uur.



Op de terugtocht de beroemde Cliffs of 
Moher, nu vanaf het water gezien.

Op het eiland was ook een heel oud 
fort uit de ijzertijd van waar we weer 
een prachtig uitzicht over zee 
hadden.



De Burren, een onvruchtbaar kalksteengebied met prehistorische monumenten, zoals op de 
foto de Dolmen van Poulnabrone, en tussen de stenen verrassend mooie bloemen. 



Onderweg komen we langs een tea restaurant met een prachtige 
tuin waarin ze heerlijk gebak serveren.



Na elke etappe worden 
reiservaringen 
uitgewisseld.

In Portrush wil Jens forel 
gaan vangen, maar de rivier 
stond droog; zonder hengel 
kon je toch ook mooie 
plaatjes schieten.



Bezoek aan de Giants Causeway; prachtige basaltblokken lijken hier 
wel tot op reuzenhoogte op elkaar gestapeld.



Schapen hebben in Ierland voorrang, krijgen of nemen die!

Twee caravans op weg 
naar Larne,
liepen een kudde 
schapen in de armen.
De herder joeg de 
schapen op,
ze drongen in volle 
galop.
Hun wol kan ons prima 
verwarmen.



De Ieren konden van geld van de EG nieuwe huizen bouwen, de ruïnes lieten ze maar staan!

Prachtig gekleurde huizen in Whitehead op het schiereiland Magee



Onderweg in Glenoe: een prachtige waterval



Belfast, een stad met een bijzonder verleden. Met 
onder andere de werf waar de Titanic is gebouwd, 
nu Titanic Experience, een gigantisch museum met 
vier verdiepingen.



Belfast, een stad waar ook 
de burgeroorlog veel herin-
neringen heeft achtergelaten.



Glendalough: ruïnes van een 
kloostergemeenschap uit de 12e tot de 
14e eeuw met een vluchttoren.



Na een reis van totaal 33 dagen en 10 campings op onze route, zijn we weer terug in 
Nederland. Dat vieren we met een slotmaaltijd die heerlijk smaakt!


