Meest gestelde vragen en hun antwoorden

1. Is er WIFI?
• In het Polranny huis en in de Folly is WIFI
• In de Claggan Cottage is geen WIFI maar meestal is er via je smartphone en G4 toegang tot internet
2. Hoe kom ik in Ierland ?
• Voor alle mogelijke vluchten en/of veerboten zie deze website: https://www.ireland.com/nl-nl/flights-ferries
3. Hoe kan ik het beste met eigen auto vanuit Nederland in Ierland komen ?
• Via Engeland en Wales is de meest gebruikte route. Maar het is ook mogelijk vanuit Schotland.
• Je kan ook via Cherbourg in Frankrijk direct naar Dublin varen. Zie deze website: https://www.ireland.com/nl-nl/flights-ferries
4. Vanaf welk vliegveld is Polranny bereikbaar met het OV?
• Polranny is met OV het gemakkelijkste bereikbaar vanaf Dublin Airport. Vanaf andere vliegvelden is het moeilijk bereikbaar, of
onbereikbaar, zoals vanaf Ireland West Airport Knock! Vliegen naar Dublin kan met: www.aerlingus.com of www.ryanair.com
Vanuit Dublin naar Het Polranny Huis, reis je verder met trein en bus:
• Van Dublin Airport naar Heuston Station met Airlink Bus iedere 15 min. (reistijd 45 tot 60 min.)
• Van Dublin Heuston Station trein naar Westport 4x per dag: www.irishrail.ie
• Vanuit Westport Bus 440 Westport-Achill Sound: https://www.buseireann.ie/ . Rijdt 2x per dag, stopt op verzoek voor de oprit in
Polranny. (Vraag de buschauffeur te stoppen bij: The Dutch House of The last House of Tonragee).
• Naar de Claggan Cottage is géén OV. Eigen vervoer is voor dit onderkomen noodzakelijk.
N.B. Let bij boeken op de juiste aansluitingen van vlucht- treintijden op de bustijden in W estport!!
5. Kan ik per trein vanuit Nederland naar Polranny?
Ja, dat is mogelijk voor het grootste deel van de reis, via Engeland of via Frankrijk (Cherbourg) kun je per trein tot aan Westport in
Ierland te komen. Daar houdt de rails op. Via Engeland moet je ongeveer 7 keer overstappen, van trein op trein, Underground, veerboot en
bussen. Waarschijnlijk zul je één tot twee keer willen overnachten onderweg. De geijkte route voor deze romantische, maar nog steeds
prijzige ‘postkoetsvariant’ is:
• Met de Eurostar naar Brussel Midi, en onder het kanaal door naar Londen, stopt in S. Pancras www.eurostar.com/nl-nl
• Vandaar met de Victoria line naar Euston Station
• Vanaf Euston Station per trein naar Holyhead (of Liverpool) www.nationalrail.co.uk
• Vanuit Holyhead (in 3 uur en 15 min) of Liverpool (8 uur) de Ierse Zee oversteken met: www.ferries.nl
• Eenmaal in de haven van Dublin brengt bus 53 je naar Talbot street in het centrum, op 2 min. loopafstand van Busaras
busstation, vanwaar je de LUAS tram naar Heuston Station neemt. Vanaf dit station vertrekt 4x per dag een trein naar Westport:
www.irishrail.ie
• Vanuit Westport Bus 440 Westport-Achill Sound: https://www.buseireann.ie/. Let op de aansluitingen van trein op de bus in
Westport!! Deze bus rijdt 2x per dag, en stopt op verzoek voor de oprit in Polranny. (Vraag de buschauffeur te stoppen bij: The
Dutch House of The last House of Tonragee).
• Je kunt de treinreis in één keer boeken via de treinreiswinkel, met of zonder accommodaties. Vraag een offerte aan via
info@treinreiswinkel.nl. Zie op het einde van dit doc. hun reisschema Amsterdam-Dublin met een kostenraming
N.B.
• Naar de Claggan Cottage is géén OV. Eigen vervoer is voor dit onderkomen noodzakelijk.
6. Hoe is het OV ter plaatse?
Met het OV ter plaatse is het slecht gesteld. Er rijdt slechts 2x p.d. een bus langs, heen en weer naar Achill Island.
De enige alternatieven voor OV zijn:
• wandelen of fietsen. Fietsen zijn te huur op loopafstand van Polranny (1,5 km). Wandel over the Green Way naar naburige dorp
Achill Sound: www.clewbaybikehire.ie
• een auto huren (mogelijk op vliegveld van aankomst in Ierland of in Dublin centrum als je per trein en veerboot reist)
• In Castlebar http://www.caseycars.ie/car-rental.php. Je kunt bellen en vragen de auto van je keuze op het station van Castlebar te
zetten op de dag van je aankomst. Het is wel iets duurder dan autohuren in Dublin, maar daar staan lagere met benzinekosten en
geen tolwegkosten tegenover.
7. Kan ik in Polranny een auto huren?
• In Polranny en omgeving kan geen auto gehuurd worden. In Castlebar http://www.caseycars.ie/car-rental.php. Je kunt hen vragen
de auto op het station van Castlebar te zetten op de dag van je aankomst.
• Een auto kan het beste vanuit Nederland gehuurd worden voor bij aankomst op het vliegveld.
8. Kan ik met mijn elektrische auto in Ierland terecht?

•

Een oplaadkaart en info over oplaadplekken is via www.esb.ie verkrijgbaar.

9. Zijn er winkels en voorzieningen in Polranny?
• In het dorp Achill Sound, op 1,5 km van het zijn winkels, café’s, fietsenhuur (www.clewbaybikehire.ie), ATM en een huisarts
• In de directe omgeving van de Claggan Cottage zijn geen winkels, ATM of voorzieningen.
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10. Moet ik beddengoed meenemen?
•
Beddengoed en handdoeken zijn aanwezig in Polranny huis, Folly en in de Claggan Cottage.
11. Hoever is open water?
• Polranny huis en Folly liggen op 500 meter van Black Sod Bay, een inham van de Atlantische Oceaan
• Claggan Cottage ligt op 500 meter van Bellacragher Bay, een inham van de Atlantische Oceaan
• Open Oceaan is op 15 km van Polranny huis en Folly, en van de Claggan Cottage. Er zijn zwemstranden op Achill Island in Keel,
Keem Bay en Dugort. En in Mulranny. Wees voorzichtig!
12. Moet ik laarzen meenemen?
• Met waterdichte wandelschoenen kom je een heel eind.
PS
Treinreiswinkel Informatie januari 2020 voor de trein-bootreis Amsterdam-Dublin. De trein Dublin - Westport is hierbij niet
inbegrepen.

N.B.
Je bent natuurlijk goedkoper uit als je zelf de tickets online boekt. Eurostar naar Londen. Vanuit London Euston naar Dublin Ferry Port kun
je een rail/sailticket kopen In Ierland: 2x trein en bus 3x bus, waarvan op de terugreis eventueel een taxi van Polranny naar Westport

Station.
Hier is nog een aparte link voor treinen èn bussen binnen het Verenigd Koninkrijk: www.trainline.com

