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Οι κιτρινοι και ασπροι αριθμοι (από κατω),πανω στις μπλε γραμμες των   

διαδρομων από πολη σε πολη είναι οι αποστασεις και οι χρονοι μεταξυ 

τους.Δηλ.η αποσταση από Belfast-Giants Causeway είναι 97Km και απαιτειται ταξιδι 

1ωρας και 12 min,ενώ η συνολικη διαδρομη περιηγησης ,αλλα και ο 

απαιτουμενος χρονος καταγραφovται στο κεντρο. 

~1675 Km  

 ~ 25 Hours 



Πρόταση ταξιδιου (clockwise.Aν-Nοτ-Δυτ-Βορ) Διάρκεια 8 ημέρες   

Arrival Dublin and city tour                     ΔΙΑΜΟΝΗ                             
Dublin-Wexford-Kilkenny- Cobh             ΔΙΑΜΟΝΗ    371   Κm,4.18min  
Cobh-Cork-Kenmare-Killarney- Dingle  ΔΙΑΜΟΝΗ    224.4Κm,3.46min     
Dingle-Limerick-Moher-    Galway         ΔΙΑΜΟΝΗ     305   Κm,4.55min  
Daily tour at Aran islands  Galway          ΔΙΑΜΟΝΗ                           
Galway-Westport-Achill-Donegal             ΔΙΑΜΟΝΗ    364   Κm,5.43min 
Donegal-Derry-Giants Causeway-Belfast ΔΙΑΜΟΝΗ    239   Κm,3,25min 
Belfast- Dublin  airport                                                      169   Κm,1,54min    

Διαρκεια ταξιδιου 8 ημερες (7 διανυκτερευσεις) υπολογιζοντας μονο μια 
διανυκτερευση στο Δουβλινο (εφοσον η πτηση αφιξης είναι πρωινη, 
οποτε θα υπαρχει χρονος για μια ολοημερη περιηγηση) και για δυο 
διανυκτερευσεις στο Galway για πραγματοποιηση και μιας  ημερησιας 
θαλασσιας εκδρομης στα Cliffs of Moher και Aran Islands.Αν όμως η 
πτηση αφιξης στο Δουβλινο είναι μεσημεριανη ή βραδυνη,τοτε ο χρονος 
περιηγησης της πολης δεν επαρκει και οι διανυκτερευσεις στο Δουβλινο 
θα πρεπει να γινουν 2, συνεπως  και η διαρκεια ταξιδιου 9 ημερες.                                                                                                        
Φυσικα το ταξιδι προσαρμοζεται χρονικα με τυχον προσθαφαιρεσεις 
προορισμων,αναλογως των αεροπορικων εισιτηριων,αλλα  και του 
οικονομικου προυπολογισμου που διαθετουμε. 

 

Ημερησιο Πρόγραμμα ταξιδιου  

1η ΗΜΕΡΑ Dublin ΔΙΑΜΟΝΗ Αναλυτικο προγραμμα ημερησιας περιηγησης βλ. στο αρχειο           
DUBLIN.    DUBLIN. Sightseeing survey at google maps, as listed s-n                                                  

2η ΗΜΕΡΑ Dublin-Wexford-Kilkenny-Cobh  ΔΙΑΜΟΝΗ 371 Κm,4,18min   

Wexford                

bey               Tintern Abbey   The Twin Churches      Slade Castle   η μεσαιωνική πόλη Wexford  

Kilkenny Castle - St. Canice's Cathedral & Round Tower-                   

Black Abbey - St Marys Cathedral-  St. John Evangelist Church-    



Old Jail and Courthouse   St John's Priory                                                      

Το Κιλκέννι είναι πάνω από 400 ετών, αλλά σίγουρα «μικροδείχνει». Μπορεί να είναι γεμάτο από 

επιβλητικούς μεσαιωνικούς καθεδρικούς ναούς, κάστρα, αββαεία και άλλα τεράστια πέτρινα κτίρια, αλλά 

το Κιλκέννι λατρεύει το ξεφάντωμα. Μία ατέλειωτη σειρά καλλιτεχνικών φεστιβάλ για το θέατρο, την 

κωμωδία, τη μουσική μπλούγκρας και το χορό παρέχει διαρκή αναζωογόνηση, ενέργεια και διεθνή αέρα 

στην πόλη.                                                                                                                                               

Cobh    ΔΙΑΜΟΝΗ                                                                       

Don't miss it! Great place to start your sightseeing trip in Cobh. Beautiful exterior and interior.                      

We park our car here and walk down to the harbour.                                                                                                    

Cathedral   Annie Moore Statue  Museum  

3η ΗΜΕΡΑ Cobh-Cork-Killarney-Kenmare-Dingle ΔΙΑΜΟΝΗ 224.5Κm,3.46min     

Cork   

Ballycotton Cliff Walk University College  City Gaol                                              

Camden Fort Meagher St. Anne's Church St Fin Barre's Cathedral  

Προγραμματίστε να διασχίσετε πολλές γέφυρες όταν βρεθείτε στο Κορκ. Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της 

Ιρλανδίας εκτείνεται σήμερα και στις δύο όχθες του Ποταμού Λι, με υδάτινα κανάλια να κυλούν κάτω από 

ορισμένες βασικές οδικές αρτηρίες της. Ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσετε αυτό το λοφώδες νότιο 

λιμάνι είναι με τα πόδια, ακολουθώντας τις πινακίδες της διαδρομής που περνά από τον Καθεδρικό του 

Αγίου Φιν Μπάρε και τον περίβολο του Πανεπιστημιακού Κολεγίου και καταλήγει στην ερυθρόλευκη 

Εκκλησία Σάντον στο λόφο. Καθ' οδόν, θα συναντήσετε πολλούς από τους ομιλητικούς κατοίκους της 

πόλης.                   



Kenmare                                                                

GleninchaquinGleninchaquin               Stone Circle      Holy Cross Church  Cromwell's Bridge     Beara Way Walk 

Gleninchaquin.A Heavenly Hike.Wherever you look, as you hike here, the views are splendid. Some of 
them take your breath away. And as you finish your hike, you have the choice of walking along the river 
back to the car park. A beautiful meandering route that winds beneath the trees. Magical!                  
Found this great place to walk on an overcast day. Met at reception by several helpful people one of 
whom took us to the outside large map of the area and talked us through the options. We went for the 115 
min walk over the waterfall. In fact despite the fact that we thought we were going slowly it took less than 
this and we had also detoured to the famine cottage. Would happily return to do one or more of the other 
longer routes. Fantastic scenery and at €6 a bargain. Thank you.             

Stone Circle.Visiting stone circles, ogham stones and church grounds was a real treasure in Ireland. It 

represents a land steeped in history and tradition. I'd recommend this for anyone visiting Ireland for the 

first time. It was a highlight of my trip.                                                                                                                                   

Holy Cross Church-                                                                                                                                                 

Cromwell's Bridge-Nice free little Attraction just off the town square. The bridge it really interesting to see 

and read some facts about it.                                                                                                                                                  

Beara Way Walk,Beautiful scenery,lovely sea views,smell the forest, listen birds .. peace and quiet. 

Killarney “Absolutely a must see                                                                                                                                

National Park k Gap of Dunloe!”                                                                            

Muckross House  Muckross Abbey  St. Mary's Cathedral   

Ross Castle       Torc Waterfall 7.5Km from Killarney                                                                                                             

Taking the jaunty cars on the gap is wonderful. Definitely a highlight of my trip to Ireland. All my trip to 

Ireland was wonderful. Must see country. You definitely can do by car, but pay attention as the road is  

Κατά την επίσκεψή σας στο Κιλάρνεϊ, ξεχάστε τι υπαγορεύει η μόδα και φορέστε μόνο τα πιο άνετα 

παπούτσια σας. Πρόκειται για μία πόλη ιδανική για περπάτημα, όπου κάθε δρόμος έχει τη δική του 

ιστορία. Περιπλανηθείτε στο πρώτο εθνικό πάρκο της Ιρλανδίας, έκτασης 10 εκταρίων, το οποίο 

περιλαμβάνει δασότοπους, βουνά από ψαμμίτη και λίμνες σε χαμηλό υψόμετρο. Όταν κουραστούν τα 

πόδια σας, πάρτε το σκάφος από το Κάστρο Ρος για μία περιήγηση στο Εθνικό πάρκο του Κιλάρνεϊ. Και 

μην ανησυχείτε: εδώ υπάρχουν περισσότερα ξενοδοχεία από οποιαδήποτε άλλη πόλη στην Ιρλανδία 

(εκτός από το Δουβλίνο). Άρα θα βρείτε σίγουρα ένα κρεβάτι για να ξαποστάσετε, μετά τον ποδαρόδρομο.                         

Οι τρεις λίμνες του Killarney είναι ένα ακόμη διάσημο τουριστικό αξιοθέατο, στο κέντρο του 

Εθνικού Πάρκου Killarney στη νοτιοδυτική Ιρλανδία. Η περιοχή είναι γεμάτη εντυπωσιακά τοπία, 

κάστρα, αρχαία μνημεία και τη γαλήνια γοητεία των λιμνών. Από τις λίμνες περνά και η τουριστική 

διαδρομή που είναι γνωστή ως Ring of Kerry, που καλύπτει 179 χλμ. και περνά από διάφορα 

αξιοθέατα,η οποια όμως δεν περιλαμβανεται στο παρον προγραμμα.                                                                                    



Welcome to the Killarney National Park Website

           

           
Muckross Lake with Torc and Mangerton Mountain in the background                 

South and west of the town of Killarney in Co. Kerry is an expanse of rugged mountainous country. This 

includes the McGillycuddy's Reeks, the highest mountain range in Ireland which rise to a height of over 

1000 metres. At the foot of these mountains nestle the world famous lakes of Killarney. Here where the 

mountains sweep down to the lake shores, their lower slopes covered in woodlands, lies the 10,236 

hectare (26,000 acres), Killarney National Park . The distinctive combination of mountains, lakes, woods 

and waterfalls under ever changing skies gives the area a special scenic beauty.                                       

The nucleus of the National Park is the 4,300 hectare Bourn Vincent Memorial Park which was presented 

to the Irish State in 1932 by Senator Arthur Vincent and his parent-in-law, Mr and Mrs William Bowers 

Bourn in memory of Senator Vincent's late wife Maud.                                                                              

The focal point of the National Park for visitors is Muckross House and Gardens. The house which is 

presented as a late 19 th century mansion featuring all the necessary furnishings and artefacts of the 

period is a major visitor attraction is jointly managed by the Park Authorities and the Trustees of Muckross 

House.                                                                                                                                                        

The former Kenmare Desmene close to Killarney Town is also part of the National Park and 

features Killarney House and Gardens and Knockreer House which is the education centre of the park.                    

Killarney National Park contains many features of national and international importance such as the native 

oakwoods and yew woods together with an abundance of evergreen trees and shrubs and a profusion of 

bryophytes and lichens which thrive in the mild Killarney climate. The native red deer are unique in Ireland 

with a presence in the country since the last Ice Age.                                                                                 

Killarney National Park was designated as a Biosphere Reserve in 1981 by the United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), part of a world network of natural areas 

which have conservation, research, education and training as major objectives. 

Dingle  ΔΙΑΜΟΝΗ            
Κουρνιασμένη στον «ποδόγυρο» του Ατλαντικού στα νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας, η γοητευτική Ντινγκλ ατενίζει 
τον Κόλπο Ντινγκλ μέχρι τις Νήσους Μπλάσκετ. Γεμάτη φιλικές παμπ με ζωντανή παραδοσιακή μουσική, η 
Ιρλανδόφωνη περιοχή κατακλύζεται από τουρίστες τα σαββατοκύριακα και όλο το καλοκαίρι. Ένας άλλος 
τακτικός επισκέπτης των ζεστών νερών του Κόλπου του Ντινγκλ είναι το δελφίνι Φούνγκι, η ανεπίσημη μασκότ 
της πόλης. Τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα περιλαμβάνουν τις τοπικές παραλίες, το Όρος 
Μπράντον και τα χωριά Μπαλιντέιβιντ και Μπαλιφέριτερ. 



4-5η ΗΜΕΡΑ Dingle-Limerick-Moher-Galway 2διανυκτ/σεις ΔΙΑΜΟΝΗ 305Κm,4.55min   

Limerick King John's Castle  St. Mary's Cathedral                  

Μουσείο Hunt St. John's Cathedral St. Joseph's Church  
Μπορεί το Λίμερικ να είναι είδος ποίησης με σατιρικούς, πονηρούς στίχους, όμως η ομώνυμη πόλη 
σίγουρα δεν εμπνέει μόνο χαχανητά στους επισκέπτες της. Τα μεσαιωνικά κάστρα και οι εκκλησίες 
χαρίζουν στην πόλη έναν αέρα μεγαλοπρέπειας, ενώ οι παμπ πλημμυρίζουν από τους κεφάτους 
ντόπιους και τους φοιτητές με την ακόρεστη δίψα τους για μπύρα Γκίνες. Η συλλογή του Μουσείου Χαντ 
περιλαμβάνει έργα από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της ιστορίας, ενώ το Μουσείο Υδροπλάνων του 
Φόινς θα εντυπωσιάσει τους επισκέπτες όλων των ηλικιών με τις πρωτότυπες ιπτάμενες μηχανές του.                              

Moher-Liscannor                                                    
Οι παράκτιοι βράχοι Moher είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία της Ιρλανδίας αλλά και ένα 
από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της χώρας και βρίσκονται στην κομητεία Clare, με θέα προς τον 
Ωκεανό. Υψώνονται 120 μέτρα πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό και φτάνουν ακόμη και τα 214 
μέτρα. Πλησιάστε όσο περισσότερο μπορείτε την άκρη των βράχων και απολαύστε την καταπληκτική θέα 
και την αύρα του Ατλαντικού στο πρόσωπό σας.Καλυτερο σημειο είναι το Hag’s head                          

GalwayGalway Bay Galway Cathedral  2 ΔΙΑΜΟΝΕΣ                 

St. Nicholas' Collegiate Church Salthill Beaches Riverside Walk                          
Οι επισκέπτες θεωρούν ότι το καλύτερο πράγμα στο Γκάλγουεϊ είναι ότι μπορούν να πάνε παντού με τα πόδια. 
Μόλις φθάσετε, απολαύστε έναν περίπατο στους δρόμους της πόλης. Εκεί, θα βρείτε παμπ γεμάτες ζωντάνια, 
καταστήματα και πλακόστρωτα δαιδαλώδη δρομάκια, γεμάτα φοιτητές, καλλιτέχνες, συγγραφείς και τεχνίτες. 
Μπορεί ακόμα να ακούσετε να μιλάνε την τοπική γαελική διάλεκτο.                                                                      

Για μια ολοήμερη εκδρομή, πάρτε το φέρι μποτ και επισκεφθείτε το νησί Inisheer(Aran Islands)                                            

                                   
Θα επιστρέψετε ανανεωμένοι από το θαλασσινό αέρα και τα καταπληκτικά τοπία. Και φροντίστε να φοράτε 
αντηλιακή κρέμα ενώ είστε στο νησί, ακόμα κι αν έχει ψύχρα. (Ακούστε τι σας λέμε.)                                      

Aran Islands and The Cliffs of Moher Tour from Galway- 40Pounds/[person      
Tour description provided by Viator   This unique tour allows to you to visit both the Aran Islands(Inisheer) 
and the Cliffs of Moher in one day. What's included:Round-trip ferry-Transport by air-conditioned 
coach or minivan-Driver/ guide-Entry fee to cliffs of Moher 



6η ΗΜΕΡΑ Galway-Westport-Achill-Donegal   ΔΙΑΜΟΝΗ   364 Κm,5.43min   

Westport  
An Meal Thuaidh,ενας παραποταμιος γραφικος δρομος για περπατημα και φωτογραφιες,ενώ κοντα είναι 
και η Holy Trinity church.Σε κοντινη αποσταση είναι και η πλατεια The Octagon Westport Island.Eνας 
πραγματικά οικογενειακός προορισμός. Εδώ θα βρείτε καταπληκτικά τοπία, εγκαταστάσεις γκολφ, 
δραστηριότητες όπως ψάρεμα, ιστιοπλοΐα και βόλτες με σκάφος, παραλίες ιδανικές για κολύμπι, μονοπάτια 
πεζοπορίας και ποδηλασίας και (το καλύτερο όλων) ένα πάρκο ψυχαγωγίας με θέμα τους πειρατές, το Πάιρετ 
Αντβέντσουρ Παρκ. Ποιο παιδί δεν θα ξετρελαινόταν με αυτό το μέρος; Αν επισκεφθείτε την περιοχή τον 
Σεπτέμβριο, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε το συναρπαστικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ της περιοχής, που 
είναι ιδανικό για όλες τις ηλικίες. Το Γουέστπορτ ήταν η πρώτη πόλη που παρουσιάστηκε σε τρισδιάστατη 
απεικόνιση στο Google Earth. 

Achill Island                                                          

                                                   Keel Beach                                      Keem Bay                                                                       

Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τα απόκρημνα βράχια του νησιού Achill, Keel κ Keem  Βay 

Achill Island is connected to the mainland by a 'swing' bridge and so is accessible by road all year round.            

Getting to Achill by car - approximate driving times to Achill are from Dublin - 4 hours, Galway -  2 1/2 

hours,  Westport - 1 hour,  Ballina - 1 hour 45 mins,  Castlebar - 1 hour,  Sligo - 2 1/2 hours.              

During the summer we took a trip to Achill Island and took the winding high clif road to Keel Beach     

(14.2 Km from Achill Sound bridge) and of course Keem beach   (22.6 Km from Achill Sound bridge) which is 

always worth it. It is like a tropical beach but in Ireland.       When I showed people the pictures they 

actually taught we were in another country other then Ireland. Great hidden beach. 
Things to Do Great Western Greenway Local Walks - Deserted Village 

Donegal Donegal Castle  Lough Eske ΔΙΑΜΟΝΗ                                                              

Sacred Heart Church    Sea Arch    

Η πόλη του Ντόνεγκαλ είναι ένα παραμυθένιο μέρος, με ένα γραφικό λιμάνι, γαλήνιες παραλίες και πέτρινα 

ερείπια περασμένων εποχών, όπως αυτά του Αββαείου του Ντόνεγκαλ που χτίστηκε τον 15ο αιώνα. Το 

αυστηρό Κάστρο του Ντόνεγκαλ, το οποίο ανακαινίστηκε πρόσφατα ανακτώντας τη γαελική του δόξα, είναι το 

στολίδι της περιοχής. Εάν σας αρέσουν τα σουβενίρ, αγοράστε ένα ρούχο από χειροποίητο τουίντ ή ένα χαλί, 

τα σήματα κατατεθέντα της πόλης. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τις παμπ της περιοχής Δε Ντάιαμοντ, 

όπου η διασκέδαση είναι εξασφαλισμένη.Mια επισκεψη στην λιμνη του Lough Eske 6 Km από το Ντόνεγκαλ 

είναι επιβεβλημενη,καθως η μαγεια της λιμνης θα σας μεινει αξεχαστη,ενώ η επισκεψη στο απαιτει ταξιδι,καθως 

η χερσονησος Fanad (Sea Arch) είναι περιπου στα 80 Km βορεια 



7η ΗΜΕΡΑ Donegal-Derry-Giants Causeway-Belfast ΔΙΑΜΟΝΗ 239 Κm 3,25min    

Derry  

              City Walls       Guildhall      Peace bridge             Walled city Londonderry 

Easy to access and nice way to see the city, with some signs telling the history of the city. Very close to 

downtown, we can stop the walk anytime we want to join a spot in the city.                                                

We had a walking tour around the walls, they are so wide and a great way to see Derry.                      

Giants Causeway            

Η περιοχή Giant's Causeway ( http://www.giantscausewaytours.ie ), αποτελεί ένα μοναδικό φυσικό 

τοπίο από βασάλτη που συμπεριλαμβάνεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

της UNESCO. Πρόκειται για περίπου 40.000 πέτρινους κίονες που έχουν δημιουργηθεί από την 

παγωμένη λάβα μιας ηφαιστειακής έκρηξης που συνέβη πριν από δεκάδες εκατομμύρια χρόνια 

και οι οποίοι απλώνονται μέσα στη θάλασσα. Αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης τουριστών και είναι 

ιδανικός προορισμός για τους παρατηρητές πουλιών και γενικά για τους λάτρεις της φύσης.     

you can make your own way along the path and stop to admire the views and scenery (which you 

will do a lot.You can also hire an audio guide, which explains key points of interest (they are 

available in many different languages). There is also a cafe in the main visitors centre 

There are 4 different trails to follow, each with a different level of difficulty, ranging from easy to 

challenging, should you fancy walking further than the main site. Be aware that some of the trails may be 

closed in adverse weather  

Belfast       ΔΙΑΜΟΝΗ 
                           City Hall         Ulster Museum(Free)  Grand Opera HouseStormontParliament BuildingsCathedral Quarter

                
Cave Hill Country Park St. Malachy's Church Queen's University Belfast Castle Linen Hall Library St. Anne's Cathedral           

Το Belfast είναι μια ιστορική, ζωντανή πόλη και  αξιοθέατα της περιοχής αποτελούν επίσης οι 

πανέμορφες πεδιάδες της Antrim, το παλαιότερο σε συνεχή λειτουργία αποστακτήριο στον κόσμο, 

Bushmills και η… έδρα του… Αγίου Πατρικίου, η πόλη Armagh.                                                                                                    

Με σχεδόν 300.000 κατοίκους, το Μπέλφαστ έχει εξελιχθεί σε κοσμοπολίτικο προορισμό, ιδανικό για 

διήμερες αποδράσεις. Η πόλη σφύζει από αισιοδοξία και ζωντάνια και έχει τη δύναμη να αναζωογονεί 

τους επισκέπτες της. Η περιήγηση στην πόλη είναι σήμερα πιο εύκολη από ποτέ. Μπορείτε να την 

γυρίσετε με λεωφορείο, ταξί, σκάφος αλλά και με τα πόδια. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το Μουσείο 

λαϊκής τέχνης του Άλστερ, τον Καθεδρικό ναό του Μπέλφαστ αλλά και κάποια από τα βραβευμένα 

εστιατόρια, μπαρ, κλαμπ, γκαλερί και θέατρα.Μια ωραια βολτα είναι να διασχισετε τα βορειοανατολικα 

παραλια του κολπου και στα 18,χιλ βρειτε το  γραφικο  Carrickfergus,   ενώ 9χιλ μακρυτερα είναι το 

ομορφο παραλιακο χωριουδακι του Whitehead                                                                                  



Cave Hill είναι ενας ομορφος προορισμος μόλις 7,5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πολης.Πηγαινετε μέσω 

του όμορφου κάστρου του Μπέλφαστ και περπατήσετε μέχρι το λόφο για να δείτε από ψηλα τον κολπο 

το Μπέλφαστ Bangor και Carrickfergus.                                                                                                           

Malahide Castle,   Στην διαδρομη προς Dublin υπαρχει το γραφικο μεσαιωνικο 

καστρο με υπεροχους κηπους στην περιμετρο του,που αξιζει επισκεψης  

 

 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ και οδικες αρτηριες τους 

Dublin- Wexford through M11 k R741                               131  Km, 1.51min                                                                      

Wexford- Kilkenny  through N25 k R700                              77  Km, 1.16min                                

Kilkenny- Cobh through M8                                                  163  Km, 1.51min                    

Cobh - Cork  through N25                                                     23.1  Km,    32min                                  

Cork - Kenmare   through N22 κ R569                                     94  Km, 1.28min                                                                           

Kenmare - Killarney  through R569 k N22                           42.2Km,    39min                                                                         

Killarney - Dingle through N86 k R561                                 65.1Km, 1.07min                                                                          

Dingle – Limerick through N86 k N21                                 151   Km, 2.16min                                                                       

Limerick - Cliffs of Moher, Liscannor and O’Brien Tower N85       78   Km, 1.12min                                                       

Cliffs of Moher, Liscannor and O’Brien Tower – Galway  N67       76   Km, 1.27min        

Galway- Westport  through R334,N84 k R330                    79   Km, 1.19min                                                                  

Westport - Achill Island (Keem Bay) through R319,N59   66   Km, 1.13min                                                      

Achill Island -Donegal through (Castlebar) N15               219    Km, 3.11min                           

Donegal –Derry-Giants Causeway through N15 k N13   142    Km, 2.13min                                                    

Giants Causeway-Belfast   through M2                                97    Km, 1.12min                                                             

Belfast - Dublin  through A1 k M1                                       169    Km, 1.54min         

                                                                                     Total  ~1675Km, 25ωρες                                                   

            

 

                                                              chrgkoutz@yahoo.com 
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