
 Ierland 
 Maak kennis met het adem- 
 benemend en verrassend Ierland 

 Ierland is wereldwijd bekend voor Saint Patrick’s Day, Guinness en 
 de sfeervolle hoofdstad Dublin. Maar er is meer te beleven tijdens 
 een reis in Ierland. De ruige kusten van de Wild Atlantic Way 
 bijvoorbeeld. Of de eindeloze groene landschappen, de talrijke 
 ruïnes en kastelen, en de meest schilderachtige schiereilanden. 
 Ierland werd niet voor niets meermaals gekozen als filmlocatie voor 
 onder andere Game of Thrones, Star Wars en Braveheart. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 De Ierse cultuur is duizenden jaren oud en de Ierse bevolking 
 koestert hun tradities. Ze hebben er talloze. Maar Ierland is vooral 
 wijd en zijd bekend om de Ierse muziek en de Ierse dansen. De 
 traditionele muziek klinkt overal, van pubs in de stadscentra tot 
 festivals op het platteland. Ierse gastgezinnen zijn zij in het 
 algemeen zeer gastvrij en open. 

 Hoofdstad  : Dublin 
 Talen  : Iers & Engels 
 Munt  :  Euro 
 Bevolking  : 
 5 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 69 825 km² 
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 School 
 Een typische schooldag begint om 9:15u en eindigt om 15:45u, maar 
 wordt met 1 tot 2u huiswerk aangevuld. Er is vaak een kleine pauze in 
 de voormiddag en een uitgebreide lunchpauze van 12:30-13:45u 
 waarin je je eigen lunchpakket kunt opeten. Zoals in Vlaanderen 
 hebben de meeste scholen op woensdagnamiddag geen les en zijn 
 zaterdag en zondag schoolvrije weekenddagen. Die kun je prima vullen 
 met de vele sportieve, sociale en culturele activiteiten die de scholen 
 organiseren en doorgaans gratis/goedkoop zijn. 

 Taal 
 In Ierland spreken ze Engels en Iers met vele lokale dialecten, wat in 
 sommige delen van het land zo goed als bijna onverstaanbaar is. Soms 
 kun je de mensen prima verstaan, andere keren heb je werkelijk geen 
 idee wat ze zeggen. Maar geen paniek, de Ieren houden ervan om een 
 praatje te maken én houden ervan om verhalen te vertellen. 

 Eten 
 Eten en drinken nemen binnen de Ierse cultuur belangrijke plaatsen in. 

 De Ierse keuken is puur. Door de traditionele gerechten met verse, 

 biologische – en veelal lokale ingrediënten is Ierland een paradijs voor 

 liefhebbers van eten en drinken. De vis, met name de verse zalm en 

 forel zijn verrukkelijk. Daarnaast wordt er veel lams-en rundvlees 

 gegeten. De aardappel, lange tijd het volksvoedsel, speelt een grote rol 

 in het eten. Het Ierse ontbijt is uitgebreid en gedeeltelijk warm, met 

 o.a. vruchtensap, toast, ‘bacon and eggs’ en ‘cereals’. 

 Vereiste leeftijd 
 15 – 17j en 7m | 
 18 - 30j 

 Duurtijd 
 Trimester, semester 
 of schooljaar | 4 - 24 
 weken 

 Programmatypes 
 Middelbare school, 
 stage, gap year, 
 vrijwilligerswerk 

 Vraag aan onze 
 program consultant 
 naar de 
 mogelijkheden voor 
 jou 
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