
PROGRAMMA VIP 



PRAKTISCHE INFORMATIE

REISDOCUMENTEN:  Identiteitskaart.

TIJDZONE:  In Cork is het één uur vroeger dan in België.

VALUTA: U kunt in Cork betalen met de Euro.
  

KLIMAAT: De gemiddelde temperatuur in Cork in Juli is 18°.  

TAAL:  In Cork wordt Engels gesproken.

*EXTRA TIP:  In Ierland worden de stopcontacten 
van type G gebruikt. 

Voor het stopcontact G heb je een reisstekker nodig.

ASL TRAVEL: Contactpersonen ter plaatse:
Arne Geusens: +32  486 472 239

Griet Lijnen: +32 484 110 735



CORK

CHARMANT CORK
Relaxed, eigenwijs en vol pit

Als er één ding is waar de inwoners van Cork veel van houden dan is 
het Cork. Vriendelijke Corkonians zijn bijzonder trots op de zuidelijkste 
stad van Ierland (zij noemen deze de ‘tweede hoofdstad van de 
republiek’). De stad drapeert zich om de rivier de Lee en je ervaart 
hier een ander tempo. Het draait allemaal om lekker eten, krachtige 
muziek en kleurrijke tuinen vol fuchsia’s en palmbomen.

Corks culinaire reputatie bestaat al lang. Neem de English Market 
die fungeert als middelpunt voor eetliefhebbers in de stad en waar 
je al sinds 1788 heerlijk kunt eten. Het Butter Museum in Cork vertelt 
de smeuïge verhalen van de stad in zijn hoedanigheid als ‘s werelds 
grootste botermarkt. Maar er is in Cork veel meer dan alleen eten...

Overdag klinken in Plunkett Street en St Patrick Street de liedjes van 
de straatmuzikanten, maar ‘s avonds vult livemuziek de pubs, bars en 
clubs. Ga naar binnen en probeer een van de twee lokale soorten stout 
(donker bier): Beamish of Murphy’s. Natuurlijk zijn er te veel pubs om 
op te noemen, maar probeer om te beginnen: Sin É, een levendige 
pub op Coburg Street waar al sinds de jaren 1970 Ierse traditionele 
muzieksessies plaatsvinden. Of ga naar An Spailpín Fánac, met iedere 
avond livemuziek waaronder op zondag de Cork Singers Club.



PROGRAMMA  
DAG 1:  WOENSDAG 3 AUGUSTUS 2016

10:15 Afspraak op de luchthaven van Maastricht.

11:30 Vertrek vlucht naar Cork.

12:00 Aankomst in Cork en transfer naar hotel.

Welkomstdrink & check-in.

13:45  Afspraak in de lobby.

Vertrek city tour Cork (te voet).
Terugkeer voorzien rond 16:30.

Vrije avond.

* timing onder voorbehoud van wijzigingen



PROGRAMMA  

DAG 2: DONDERDAG  4 AUGUSTUS 2016

Ontbijt.

09:15 Afspraak in lobby.
09:30 Vertrek tour met Engelstalige gids.   

Terugkeer voorzien rond 16:30.

18:30 Afspraak lobby.

18:45 Vertrek naar het stadion.

19:45 Wedstrijd.

Terugkeer naar hotel na wedstrijd.

* timing onder voorbehoud van wijzigingen



PROGRAMMA  
DAG 3: VRIJDAG  5 AUGUSTUS 2016

Ontbijt & Check-out.

07:30 Afspraak in lobby. 

07:45 Vertrek naar de luchthaven.

09:30 Vertrek vlucht naar Maastricht.

12:00 Aankomst in Maastricht.

* timing onder voorbehoud van wijzigingen



EXCURSIE 

Clarion Hotel Cork ligt tegenover het stadhuis van Cork en kijkt uit over de 
rivier de Lee. Het hotel heeft mooi ingerichte kamers met airconditioning, 
een gezondheids- en spacentrum met een zwembad, en 2 restaurants.

De kamers zijn ingericht met lichte, moderne kleuren en veel van de 
kamers hebben kamerhoge ramen. Ze beschikken tevens over een 32-inch 
flatscreen-tv, een minibar en gratis WiFi. Er is ook een 24-uursroomservice 
beschikbaar.

SanoVitae Cork Health & Fitness Club heeft een 18 meter lang 
binnenzwembad (verwarmd), fitnessruimte, sauna, jacuzzi en stoombad. Er 
is - tegen betaling - een uitgebreid assortiment aan schoonheidsbehandelin-
gen beschikbaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van Yon-ka producten.

De winkels van Cork, het treinstation Kent Station en het Opera House 
bevinden zich allemaal op minder dan 5 minuten wandelen. 



CLARION HOTEL CORK ***(*)

Clarion Hotel Cork ligt tegenover het stadhuis van Cork en kijkt uit over de 
rivier de Lee. Het hotel heeft mooi ingerichte kamers met airconditioning, 
een gezondheids- en spacentrum met een zwembad, en 2 restaurants.

De kamers zijn ingericht met lichte, moderne kleuren en veel van de 
kamers hebben kamerhoge ramen. Ze beschikken tevens over een 32-inch 
flatscreen-tv, een minibar en gratis WiFi. Er is ook een 24-uursroomservice 
beschikbaar.

SanoVitae Cork Health & Fitness Club heeft een 18 meter lang 
binnenzwembad (verwarmd), fitnessruimte, sauna, jacuzzi en stoombad. Er 
is - tegen betaling - een uitgebreid assortiment aan schoonheidsbehandelin-
gen beschikbaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van Yon-ka producten.

De winkels van Cork, het treinstation Kent Station en het Opera House 
bevinden zich allemaal op minder dan 5 minuten wandelen. 



BUDGET

PRIJS PP 690 EURO 

INBEGREPEN:

Vlucht Maastricht - Cork H/T incl taksen 

2 Overnachtingen in Clarion hotel Cork, in kamer en ontbijt (op basis van 2-persoonskamer) 

Wifi inbegrepen

Alle transfers

Alle excursies

Inkomticket wedstrijd

Begeleiding ter plaatse door ASL Travel

NIET INBEGREPEN:

Supplement single kamer: 160 euro



FIJNE REIS


