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Op de Bonnefooi
naar Ierland!
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Wie ben ik?
Mijn naam is Anne Treur, reisblogger op Ditisierland.nl en Ditisanne.nl. In 2008 bezocht ik Ierland voor het eerst en werd op slag 
verliefd op het land! Vele reizen verder kan ik mijzelf met een gerust hart ‘Ierlandkenner’ noemen en ik vertel dan ook graag en 
veel over het groene eiland. 

Toen ik in 2015 met mijn vriend Jeroen samen op reis was in Ierland, kwamen we regelmatig andere Nederlanders tegen. Ik 
merkte dat ik in de korte gesprekken met hen regelmatig tips kon geven, waar zij nog niet van op de hoogte waren. Omdat ik dat 
zo leuk vond om te doen, besloot ik na thuiskomst om een blog over Ierland te starten. En zo ontstond Ditisierland.nl. Ik vond het 
bloggen zo leuk, dat ik een paar maanden later met mijn algemene reisblog Ditisanne.nl startte en inmiddels elke maand 
duizenden bezoekers mijn blogs weten te vinden. Toen ik via mijn blog steeds vaker vragen kreeg over Ierland, besloot ik om 
persoonlijke reisadviezen te schrijven voor Ierlandreizigers. Hier wordt massaal gebruik van gemaakt en de reacties zijn stuk voor 
stuk enthousiast!

Jeroen en ik wonen met onze brutale kater Vossy in Hoofddorp en werk fulltime als Personal Assistant bij een leuk bedrijf in 
Amsterdam. Naast het reizen ben ik graag aan het sporten: in de zomer staan Jeroen en ik vaak op 
de tennisbaan, fietsen we regelmatig en af en toe doe ik mee met een triatlon. 
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Ontdek Ierland op jouw manier
Ierland is namelijk echt een land om te ‘ontdekken’...

Ierland is niet alleen een land met mooie bezienswaardigheden en een bijzonder fraaie natuur. De charme van Ierland zit vooral 
in het beleven in plaats van bezoeken. Ontmoet de vriendelijke bevolking, beleef gezellige en muzikale avonden in de pubs, 
geniet van het heerlijke eten en laat je verrassen door de fijne sfeer die in Ierland hangt. 

Ierland is geen land dat je volgens een strak schema moet bezoeken. Het beste verken je het groene eiland op jouw eigen manier 
en in jouw tempo. En laat Ierland nu een heel geschikt land zijn om op de bonnefooi te bezoeken!
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Welke periode is het best?
Reizen op de bonnefooi is in Ierland het makkelijkst buiten de zomermaanden juli en augustus. In die twee maanden 
kunnen B&B’s sneller volgeboekt zijn en is het wat drukker bij de bezienswaardigheden. Wie in de schoolvakantie naar 
Ierland reist, kan er soms beter aan doen om bepaalde B&B’s van te voren al vast te leggen. 

Reis je in, mei, juni of september? Dit zijn de beste maanden voor Ierland. Het kan dan prachtig weer zijn, 
en het is er heerlijk rustig. In het voorjaar bloeien de bloemen fleurig, in september staan 
de paarse heidevelden in bloei. 
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Hoe werkt reizen op de bonnefooi?
Reizen op de bonnefooi betekent niet dat je zonder voorbereiding op pad gaat. En juist daarom is het persoonlijk reisadvies zo 
handig! Aan de hand van je voorkeuren en wensen krijg je een op maat gemaakt reisadvies toegestuurd, met een adviesroute die 
het beste past bij wat jij leuk vindt. Zo voorkom je dat je de mooiste verborgen juweeltjes mist! 

In het reisadvies staan ook tips voor mooi gelegen accommodaties. Het beste maak je thuis alvast een lijst met B&B’s die je 
aanspreken, zodat je ze eventueel van tevoren kunt bellen of ze kamers vrij hebben. Zo voorkom je dat je van deur tot deur moet 
aanbellen, op zoek naar een slaapplaats.

Deze manier van reizen geeft je alle vrijheid om het reistempo aan te 
passen. Ben je in een prachtige omgeving, waar je het liefst een paar 
dagen blijft? Aan jou de keuze! Heb je een bepaalde regio of plaats na 
een dag wel gezien? Dan reis je snel door naar een volgende bestemming. 

Deze vrijheid geeft een extra dimensie aan je vakantie, die een kant-en-
klare reis niet heeft. Immers, daar word je de volgende dag toch weer op 
een volgende bestemming verwacht, terwijl jij liever nog een dagje 
langer was gebleven. Met reizen op de bonnefooi beslis jij de route en 
het tempo! 
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Hoe ziet een persoonlijk reisadvies er uit?

Het persoonlijk reisadvies dat je ontvangt, is geen Lonely Planet, waar elke bezienswaardigheid in elke plaats met adres en al 
vermeld staat. Wel ontvang je een adviesroute, met een aantal tips wat je langs de route allemaal kunt bekijken. Er staan 
wandelroutes in vermeld, leuke pubs of restaurants, mooie accommodaties, tips over autohuur en andere handige 

wetenswaardigheden. In het reisadvies staan veel links naar blogs op Ditisierland.nl, zodat je alvast wat uitgebreider 
over je bestemming kunt inlezen. 
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Objectief
Ik heb geen persoonlijk contact met de autoverhuur, restaurants of accommodaties, dus de aanbevelingen zijn allemaal 100% 
objectief. Ik krijg dus niet betaald voor doorverwijzingen naar bedrijven of B&B’s en dat garandeert jullie dat ik zelf zo 
enthousiast over de tips ben, en niet omdat ik daar wat mee verdien!

De meeste aanraders in het advies zijn van accommodaties of restaurants waar ik zelf geweest ben. Na tien reizen 
door Ierland heb ik al aardig wat B&B’s van binnen gezien! Echter, het is natuurlijk niet mogelijk om alle 

plaatsen in Ierland te bezoeken. Sommige B&B’s raad ik dus aan vanwege de positieve recensies, die ik 
na lang zoeken en vergelijken op internet heb gevonden. Dus niet alles is uit eigen ervaring 
maar het zijn stuk voor stuk accommodaties waar ik zelf ook zou boeken als ik naar die 
bewuste plaats zou reizen.  
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Een paar voorbeeldpagina’s
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Routevoorstel
Dag 1: Naar Cherbourg
Dag 2: Rosslare - Waterford
Dag 3: Waterford - Kinsale
Dag 4: Kinsale
Dag 5: Kinsale - Mizen
Dag 6: Mizen - Allihies
Dag 7: Allihies
Dag 8: Allihies – Kenmare / Killarney
Dag 9: Kenmare / Killarney
Dag 10: Kenmare / Killarney - Doolin
Dag 11: Doolin
Dag 12: Doolin - Letterfrack
Dag 13: Letterfrack - Westport
Dag 14: Westport
Dag 15: Westport – Donegal Town
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De route 
van dag tot dag
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Aankomst in Rosslare
Jullie komen aan in de havenplaats Rosslare, in het zuidoosten van Ierland. Deze streek is qua natuurschoon niet zo spectaculair maar 
er is alsnog genoeg te zien en te doen. Vlakbij Rosslare is de Vikingstad Wexford; niet heel bijzonder maar toch leuk om alvast de 
typisch Ierse sfeer op te snuiven die in dit stadje hangt! 

Niet zo ver van Rosslare is het schiereiland Hook Head, waar je de oudste werkende vuurtoren ter wereld vindt. Daarnaast vind je hier 
prachtige oude abdijen, zoals Tintern Abbey en Dunbrody Abbey. 

Waterford is ook een stad die door de Vikingen gesticht werd. Deze plaats is nu vooral bekend vanwege het Waterford kristal. Daarnaast 
zijn er nog wat kleine musea die herinneren aan het roemruchte verleden van Waterford. 
Als jullie na een vermoeiende overtocht niet te ver willen reizen op de eerste dag, kan ik jullie aanbevelen om in Dunmore te overnachten 
(zie volgende pagina). 

Mochten jullie toch liever iets meer kilometers afleggen, dan kunnen jullie doorrijden naar het stadje Youghal. Ook weer zo’n typisch Iers 
stadje, met een karakteristieke klokkentoren midden in het stadje. Youghal is een heel rustig plaatsje en niet zo toeristisch. 

Direct naar Kinsale?
Mochten jullie het geen bezwaar vinden om de eerste dag een wat langere afstand te rijden (ca. 220 km), dan kunnen jullie ook het 
zuidoosten van Ierland overslaan en direct doorrijden naar Kinsale. Om heel eerlijk te zijn zou dit mijn voorkeur hebben omdat het 
zuidoosten niet zo bijzonder is en je zo wat meer tijd door kunt brengen in het prachtige westen van Ierland. Maar als jullie liever wat 
rustiger aan doen, dan is het een prima optie om een nacht in Dunmore of Youghal door te brengen!

http://www.ditisierland.nl/steden-streken-blog-ierland-reisinformatie/ring-of-hook-head-dunbrody/
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Overnachten in Kinsale

Het prachtige Bed & Breakfast ‘Seafield Farmhouse’ is echt een aanrader! Dit is een heel mooi plekje, waarbij je vanaf het B&B uitzicht 
hebt over de schitterende Courtmacsherry baai (zie foto onder). Is het eb, dan kun je heerlijk op het strand wandelen; dit is echt een 
uitstekend B&B op een prachtige locatie! 

In Kinsale zelf zijn er echter ook zijn diverse B&B’s te vinden. The Olde Bakery staat goed bekend, en ligt op slechts vijf minuten wandelen 
vanaf het centrum van Kinsale.

http://www.seafieldfarm.com/
http://www.theoldebakerykinsale.com/index.html
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Reacties

Zomaar een greep uit de vele enthousiaste reacties die ik ontving: 

• “Je bent zo vaak de laatste weken genoemd, toen wij in Ierland waren; wat jij tipt, wat jij erover schreef, waar te 

overnachten, enz.. We hebben veel plezier èn gemak gehad van jouw reisadvies.”

• “Onze reis naar Zuid-Ierland was dankzij jou mooie reisadvies wederom een grote beleving dus 

alsnog bedankt daarvoor.”

• “Je informatie heeft ons in de goede richting gewezen. Ik zal je zeker adviseren wanneer anderen naar Ierland 

gaan, het was de moeite waard.”
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Interesse in een reisadvies op maat?

Via onderstaande button kom je op een formulier. Daar kun je je voorkeuren en wensen invullen. Ook is het voor mij handig om 
te weten of jullie al geboekt hebben of nog niet en op welke luchthaven jullie landen. 

Wanneer de betaling van het reisadvies ontvangen is, ga ik direct aan de slag. Ik probeer het reisadvies binnen zeven werkdagen 
toe te sturen. Wanneer dat om onvoorziene redenen niet lukt, ontvang je altijd even bericht van mij. 

Ja, ik wil een reisadvies op maat!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHf0iKxFBQMcMzrOiyOwdx_56-vbAEEDjHTauIKeHVONE9iw/viewform
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Nog vragen?

Neem dan gerust even contact met mij op! 

Je kunt mij een e-mail sturen via info@ditisierland.nl of even bellen met 06-42 54 00 57.

Ditisierland.nl
Sonderholm 9
2133 JA HOOFDDORP

Ditisierland.nl is een handelsnaam van Pit! Management Support, KvK-nummer 61014575

mailto:info@ditisierland.nl
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“Somewhere on your journey

don’t forget to turn around

and enjoy the view”


