
   
  
 

 

IERLAND, SKOTLAND en PASSIESPEL 

OPSIE 1:  IERLAND 20 – 29 AUGUSTUS 2020   

OPSIE 2:  IERLAND EN SKOTLAND 20 AUGUSTUS – 05 SEPTEMBER 2020 

OPSIE 3:  SKOTLAND 26 AUGUSTUS – 05 SEPTEMBER 2020 

TOERPROGRAM 

Augustus 
Do 20 Die groep wat net Ierland toe gaan, ontmoet om 16:25 op die O.R. Tambo-lughawe in 

Johannesburg vir Vlug LX 289 wat om 19:25 via Zürich na Cork vertrek.  Toerlede wat die 
gekombineerde Ierland én Skotlandtoer onderneem, meld om 17:00 op O.R. Tambo-lughawe 
aan vir vertrek om 20:00 met Vlug SA 234 via Londen na Cork.  

Vr 21 CORK – COBH – CORK   

Opsie 1 (Ierland) land vanoggend om 06:10 in Zürich en vertrek om 11:40 na Cork vir 
aankoms om 13:00.   

Opsie 2 (Ierland en Skotland) land om 06:25 op die Heathrow-lughawe in Londen, van waar 
die aansluitingsvlug na Cork om 09:30 vertrek en 10:55 land.   

Ierland, met 'n oppervlakte van ongeveer 83 000 km², word van Engeland geskei deur die    
Ierse See.  Die grootste deel van die eiland bestaan uit laagland, waaronder die groot 
moerasagtige sentrale vlakte met verskeie mere.  Ons Ierse busbestuurdergids wag ons op die 
lughawe by Cork in en neem ons na die pragtige hawestad Cobh.  Cobh, vroeër bekend as 
Queenstown, is die enigste bestemming in Ierland wat op die lys van '25 mooiste klein stede in 
Europa' verskyn.  U kan iewers koffie of middagete geniet of selfs opsioneel die Queenstown 
Story-museum of Titanic-museum besoek. 

Vanaf Cobh keer ons terug na Cork – 'n bekoorlike en toeriste-vriendelike hawestad, geleë aan 
die monding van die Lee-rivier.  Die ou stad is op 'n eiland in die middel van die rivier geleë en 
het 'n ryk maritieme geskiedenis.  Baie van die strate was vroeër waterweë en oral in die stad is 
nog tekens van die ou handelsentrum, bv. die ou pakhuise, grys klippaaie en elegante brûe oor 
die rivier.  Ons geniet aandete en oornag by ons hotel in Cork.   

Sa 22 CORK – BLARNEY – KILLARNEY 

Ons plaaslike, Ierse bestuurdergids vergesel ons na Blarney, waar ons vrye tyd het en o.a. die 
Blarney-kasteel met die legendariese Blarney-klip kan besoek.  

Voort na Killarney waar ons die volgende twee nagte tuisgaan.  Killarney is veral bekend 
vanweë die natuurskoon van die omliggende landskap, die skouspelagtige mere en die 
grootsheid van die Macgillycuddy-bergreeks wat deel van die Killarney Nasionale Park vorm.  
Ons stop by die Muckross House, 'n 19de eeuse herehuis in die Killarney Nasionale Park waar 
'n mens kan sien hoe die skatryk Iere 200 jaar gelede geleef het.  Toegang tot die huis is 
opsioneel en 'n besoek aan die tuine gratis. 

So 23  KILLARNEY – RING OF KERRY – KILLARNEY 

Ons nou reeds bekende Ierse bestuurder en gids vergesel ons vanoggend wanneer ons vroeg 
vertrek en deur die Ring of Kerry ry.  Busse moet die roete antikloksgewys aflê om verkeer te 
reguleer en hoe vroeër ons wegkom, hoe beter!  Ons verlustig ons vandag aan skouspelagtige 
seetonele, oorhangende kranse, bekoorlike dorpies en helderkleurige plaashuise.  Ons 
spandeer tyd by die Red Fox Inn, wat 'n heerlike souvenierwinkel het, populêr is vir Irish coffee 
en waar 'n besoek aan die Kerry Bog Museum moontlik is.  Ons maak tyd vir genoeg fotostoppe 
en woon onderweg 'n skaaphonddemonstrasie op 'n skaapplaas by.  

Vanaand besoek ons Kate Kearney's Cottage vir tradisionele Ierse vermaak en aandete.  

Ma 24 KILLARNEY – LIMERICK – DUBLIN 

Vandag reis ons deur die graafskap van Limerick – 'n uiters vrugbare landbougebied.  Hierdie 
gewilde gebied met die dorpies se skilderagtige en romantiese grasdak-cottages, word as die 
mooiste gebied in Ierland beskou.  Die gebied is in 922 v.C. deur die Vikings ontdek.  Limerick 
is die derde grootste stad in Ierland en is 'n stille getuie van die eindelose gevegte wat daar 
tussen die Iere en die Vikings plaasgevind het.  Die Iere het eers teen die elfde eeu hierdie 
gebied oorgeneem. 
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Ons reis voort deur die Ierse platteland na Dublin, die hoofstad van Ierland.  Dié stad is 'n 
belangrike kulturele, kuns- en opvoedkundige sentrum asook uitvoerhawe.  Die stad se 
ontstaan is te danke aan die Noorse seerowers wat in 852 n.C. 'n fort hier aangelê het. 

Na aankoms in Dublin het ons vrye tyd voordat ons groep vir aandete by die hotel ontmoet. 
Oornag vanaand en môre-aand in Dublin. 

Di 25 DUBLIN 

Ons onderneem vanoggend te voet 'n stadstoer o.l.v. 'n plaaslike gids.  Ons sien o.a. die    
Trinity College, waar 'n mens die Boek van Kells kan besigtig, Parlementshuis, St Patrick- en 
Christchurch-katedrale, Dublin-kasteel en Georgiaanse Dublin.  Vanmiddag het ons vrye tyd en 
vanaand besoek ons 'n plaaslike restaurant vir 'n spesiale Farewell to Ireland-aandete. 

Wo 26 OPSIE 1:  DUBLIN – ZÜRICH – OBERAMMERGAU 

Vlieg om 11:15 uit Dublin na Zürich van waar ons per bus na Oberammergau reis en die 
volgende twee nagte in die skilderagtige omgewing van Oberammergau tuisgaan. 

OPSIE 2:  DUBLIN 

Toerlede wat die gekombineerde Ierland- en Skotlandtoer onderneem, vertoef 'n nag langer by 
ons hotel in Dublin en vlieg môre na Edinburgh.  

OPSIE 3:  JOHANNESBURG – FRANKFURT 

Almal wat slegs na Skotland reis, vertrek om 18:55 met Vlug LH 573 uit Johannesburg na 
Frankfurt, waar hul môre oggend land en 'n aansluitingsvlug na Edinburgh neem. 

Do 27 OPSIE 1:  OBERAMMERGAU  

Oberammergau is 'n eg-Beierse dorpie en wêreldberoemd nie net weens die Passiespel nie, 
maar ook as gevolg van die pragtige muurskilderye, ongelooflike houtsneewerk en blommeprag 
wat hier te sien is.  Oberammergau is ook 'n gewilde wintersport- en kuuroord en is 'n paradys 
vir natuurliefhebbers.  

Daar is 'n gratis pendeldiens van waar ons oornag, tot in die sentrum van Oberammergau.  
Vanoggend is daar genoeg tyd om in hierdie bekoorlike dorpie rond te stap en aandenkings te 
koop of die Passiespel-museum te besoek.  Die hoogtepunt van ons toer breek aan wanneer  
die Passiespel om 14:30 begin.  Aandete word tydens pouse bedien.  Die tweede toneel begin 
om 20:00 en duur tot 22:30.  Ons oornag weer in die omgewing. 

OPSIE 2 & 3:  DUBLIN / FRANKFURT – EDINBURG 

Opsie 2-toerlede het tyd vir 'n paar laaste inkopies of Irish coffee in Dublin, voordat ons Ierland 
vaarwel roep en na Edinburgh vlieg.  Ons ontmoet die Opsie 3-toerlede wat slegs die 
Skotlandgedeelte van die toer onderneem en vanoggend via Frankfurt gearriveer het.  Ons rus 
uit en geniet 'n vroeë aandete by die hotel ten einde betyds te wees vir die bywoning van die 
jaarlikse Edinburgh militêre taptoe (Edinburgh Military Tattoo).  Hierdie indrukwekkende 
optrede vind op die esplanade voor die Edinburgh-kasteel plaas en kaartjies daarvoor is elke 
jaar uitverkoop. 

Vr 28 OPSIE 1:  OBERAMMERGAU – ZÜRICH – JOHANNESBURG  

Ná ontbyt ry ons na Füssen.  Omdat ons vlug na Johannesburg eers laat vanaand vertrek, het 
ons genoeg tyd om Neuschwanstein, sprokieskasteel van Ludwig II, in Füssen te sien.  
Daarna voort na Zürich vir ons terugvlug na Suid-Afrika.  

OPSIE 2 & 3:  EDINBURGH 

Ons onderneem vanoggend 'n begeleide stadstoer van Edinburgh waartydens ons onder 
andere die beroemde Edinburg-kasteel besoek.  Daar is vanmiddag vrye tyd vir toerlede se 
persoonlike belangstellings en behoeftes.  Vanaand word ons op 'n eg Skotse manier onthaal 
met aandete en vermaak. 

Let wel:  Die aandprogramme in Edinburgh op 27 en 28 Augustus mag moontlik omruil. 

Sa 29 OPSIE 1:  JOHANNESBURG  

Ons land vanoggend in Johannesburg ná 'n heerlike toer en die allermooiste herinneringe.  

 OPSIE 2 & 3:  EDINBURGH – STIRLING  

Skotland is omtrent die helfte so groot soos Engeland.  Ongeveer 60 persent van die 
oppervlakte bestaan uit hooglande en berge.  Die hooglande toon oral tekens dat ys en gletsers 
'n groot rol gespeel het in die vorming van die oppervlak.  Deur uitsetting en inkrimping het diep 
skeure en breuke ontstaan wat die talle smal valleie, mere en berge van die land gevorm het – 
dit is in hierdie skeure waar die bekende lochs (Skotse mere) voorkom.  
Ons reis vandag na Stirling en maak tyd vir fotostoppe by die Kelpies en die Falkirk-wiel in 
Falkirk.  Die Kelpies is die grootste beeldhouwerk van perde in die wêreld.  Dié 30 meter hoë 
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perdekopstandbeelde wat in April 2014 onthul is, is 'n monument ter ere van Skotland se perd-
aangedrewe industriële erfenis.  Toegang tot die area is gratis en 'n besoek aan die binnekant 
van een van die standbeelde is moontlik en opsioneel.  Ons spandeer ook tyd by die        
Falkirk-wiel – 'n roterende boothyser in sentraal Skotland.  Toegang tot die besoekersentrum is 
gratis.  Dit is die ideale plek om te sit en die wiel dop te hou, 'n koppie koffie te geniet of iets ligs 
te eet.   

Voort na die William Wallace-museum en Stirling-kasteel.  Om die museum te besoek, moet 'n 
mens 246 trappe trotseer.  Die uitsig is egter die moeite werd!  Daar is ook 'n gratis          
shuttle-diens na die uitkykpunt beskikbaar en toegangsfooi tot die museum is opsioneel.  
Daarna besoek ons die Stirling-kasteel (toegang by toerprys ingesluit).  Verskeie Britse konings 
is hier gebore en gekroon.  Stirling het by die man op straat bekendheid verwerf deur die film 
Brave Heart van Mel Gibson.  Aandete en oornag in Stirling. 

So 30 STIRLING – INVERNESS  

Ons reis vandag noord na Inverness en beleef pragtige natuurtonele wanneer ons deur die 
Cairgorms nasionale park ry.  Die park is dubbel so groot soos die Meredistrik en beskik oor 
'n magdom berge, bospaaie, riviere, mere (lochs) en lieflike klein dorpies.  Indien die tyd dit 
toelaat, kan ons 'n whisky-distilleerdery onderweg besoek.  

Aandete en oornag in Inverness in die hart van die Skotse Hoogland. 

Ma 31 INVERNESS – LOCH NESS – FORT AUGUSTUS – FORT WILLIAM 

Ná 'n heerlike ontbyt vertrek ons op 'n asemrowende roete via Loch Ness en Fort Augustus 
na Fort William, waar ons oornag.  Ons onderneem 'n bootvaart op Loch Ness en 'n groot prys  
wag op die persoon wat die legendariese monster van dié bekende Skotse meer vir ons kan 
uitwys!   

Ons reis suid, parallel met die Great Glen Way – 'n gesogte natuurlike wandel- en bergfietspad 
deur die Scottish Highlands.  Dié pad, wat in 2002 geopen is, strek oor 'n afstand van 125 km.   
Nagenoeg 30 000 mense benut die Great Glen Way jaarliks, waarvan ongeveer 4 500 die hele 
roete voltooi.  Die beginpunt van hierdie pragtige voetslaan- en fietsrypad is ongeveer 5 km van 
die hotel waar ons oornag.  Tussen ons hotel en die wegspringplek van die Great Glen Way, is 
die Ben Nevis whisky-distilleerdery – afgeëts teen Ben Nevis, op 1 345 m die hoogste berg op 
die Britse eilande.  Ons oornag in hierdie asemrowende omgewing. 

September 

Di 01 FORT WILLIAM – GLASGOW  

Ons ry vandag via Glencoe, Loch Lomond en die Trossachs nasionale park na Glasgow.  
Loch Lomond is die grootste en beroemdste van die Skotse mere.  Indien die tyd dit toelaat, is 
'n opsionele bootvaart op die meer moontlik.   

Ná aankoms in Glasgow ontmoet ons 'n plaaslike gids wat ons op 'n begeleide stadstoer neem.  
Glasgow is Skotland se grootste stad en op kulturele en sosiale gebied een van die bedrywigste 
stede van Brittanje. 

Ons geniet 'n voorafbespreekte afternoon tea in die stad, waarna ons na ons hotel toe gaan en  
die res van die middag na goeddenke kan deurbring.  Vanaand beleef ons iets van Glasgow se 
polsende ritme wanneer ons in 'n plaaslike restaurant gaan eet en kuier. 

Wo 02 GLASGOW – MÜNCHEN – OBERAMMERGAU 

Ná 'n vroeë ontbyt vertrek ons na die lughawe vir ons vlug na München, van waar ons per bus 
na Oberammergau ry en twee nagte in die pragtige omgewing deurbring.   

Do 03 OBERAMMERGAU  

Die toer sluit op 'n hoogtepunt af wanneer ons die tienjaarlikse Passiespel bywoon.  Die 
aangrypende opvoering wat Jesus Christus se lyding, kruisdood, opstanding en hemelvaart 
dramaties uitbeeld, is 'n onvergeetlike ervaring.  Sien Opsie 1 by Do, 27 Augustus. 

Vr 04 OBERAMMERGAU – MÜNCHEN / ZÜRICH – JOHANNESBURG  

Vanoggend na ontbyt vertrek ons uit Oberammergau na onderskeidelik München (Opsie 2) en 
Zürich (Opsie 3) vir ons vlugte na Suid Afrika.  Albei groepe ry eers na Füssen, waar ons die 
sprokiesmooi Neuschwanstein-kasteel van koning Ludwig van buite bewonder. 

Sa 05 JOHANNESBURG  

Ons land in Johannesburg met mooi herinneringe aan 'n besonder verrykende en onvergeetlike 
toer. 


