
  
Versie Januari 2022 

Inleiding 
Raadpleeg altijd het reisadvies voor Ierland (én Engeland, België en Frankrijk als je overland gaat reizen):  
https://www.nederlandwereldwijd.nl  

En houd er rekening mee dat door Covid-19 reisadviezen kunnen veranderen nadat je op de plaats van 
bestemming bent aangekomen: https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/ 

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 mobiel 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 is de meest gebruikte route. Er zijn meerdere veerboten tussen Nederland en Engeland en van 

Wales en Schotland naar Ierland. 
• 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 Openbaar Vervoer (OV)?
Polranny is met OV het gemakkelijkste bereikbaar vanaf Dublin Airport. Vanaf andere vliegvelden is het erg moeilijk 
bereikbaar met het OV! Vliegen naar Dublin kan met: www.aerlingus.com of www.ryanair.com of www.klm.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 ca. 60min.)
• Van Dublin Heuston Station trein naar station Westport 4x per dag: www.irishrail.ie
• Vanuit Westport neem je op Millstreet Bus 440 of 450 (Westbound!)
• Buskaartjes Westport-Achill Sound kun ook online kopen: https://www.buseireann.ie/. 
• de bus rijdt tot 4x per dag, stopt op verzoek voor de oprit  in Polranny. Kies Westbound op de website van 

buseireann.ie/
• Vraag de buschauffeur te stoppen bij: The Dutch House next to The Sweeney sign at the road in Tonragee). 
• Naar de Claggan Cottage is  géén OV. N.B. Eigen vervoer is voor dit onderkomen noodzakelijk.  

 
Let op de aansluitingen van vluchten en trein en bus in Westport! 

5. Kan ik per trein vanuit Nederland naar Polranny? 
Vanuit Nederland kan je via Engeland per trein tot aan Westport in Ierland komen. Daar houdt de rails op.  Je moet 
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 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 of bus 153 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 tot 4x per dag, en stopt op verzoek voor de oprit in Polranny. (Kies Westbound op de website van 
buseireann.ie/). 

• Vraag de buschauffeur te stoppen bij: “next to The Sweeney sign in the road just after Tonragee”). 
• Naar de Claggan Cottage is géén OV. Eigen vervoer is voor dit onderkomen noodzakelijk.  
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• Tickets voor de treinreizen kun  je zelf online boeken. Door Engeland naar Ierland is de volgorde:  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.

• In november 2021 bestond de treinreiswinkel nog steeds…:https://www.treinreiswinkel.nl +31(71)5137008
• Je kan ook via Cherbourg in Frankrijk direct naar Dublin varen. Zie deze website: https://www.ireland.com/nl-

nl/flights-ferries 
Maar het is wel een weg op zeven om met de trein in Cherbourg te komen.

6. Hoe is het OV ter plaatse?
Met het OV is het niet geweldig gesteld. Er rijdt tot 4x keer p.d. een bus langs, heen en weer naar Achill Island. 
De enige alternatieven voor OV zijn:
• een auto huren
• wandelen 
• fietsen huren. Fietsen zijn te huur op 1,5 km afstand van het Polranny, bv. bij Sweeney’s Garage (aan de 

rechterkant van de weg) of Ostan Chob ‘a Choire Hotel vlakvoor de brug aan de linkerkant van de weg. 

7. Kan ik in Polranny een auto huren?
• In Polranny en omgeving kan geen auto gehuurd worden.
• 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 oplaadpalen zijn verkrijgbaar via https:// www.esb.ie 

9.  Zijn er winkels en voorzieningen in Polranny?
• In het dorp Achill Sound, op 1,5 km van het zijn winkels, café’s, fietsenhuur, ATM en een huisarts
• In de directe omgeving van de Claggan Cottage zijn geen winkels, ATM of voorzieningen. Eigen vervoer is hier 

noodzakelijk!

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 en 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, Folly en van de Claggan Cottage. Er zijn zwemstranden op Achill 

Island in Keel, Keem Bay en Dugort. En in Mulranny. Wees ALTIJD voorzichtig!  

12. Moet ik laarzen meenemen?
• Met waterdichte wandelschoenen kom je een heel eind, m.u.v. de wintermaanden.
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