R ou te B eschr ijving
Killruddery House & Gardens bevind zich 20 km bezuiden van
Dublin, net voorbij Bray in het graafschap van Wicklow. Neem de
M50 richting het zuiden overgaand in de N11 en neem dan de Bray/
Greystones afslag en volg de route naar Greystones. We zitten op het
einde van de Southern Cross op de kruising met de N11 richting de
Greystones Rd. (Sat-Nav 53.184907, -6.102392)

O peningstijden

Killruddery Gardens
April
Mei - September
Oktober

- alleen in het weekend van 09.30 – 17:00
- dagelijks van 09.30 – 17:00
- alleen in het weekend van 09.30 – 17:00

Killruddery House
Rondleidingen met begeleiding zijn beschikbaar in juli, augustus en in
september dagelijks van 13:00 – 17:00.
Of op afspraak voor groepen het gehele jaar.
Er is beperkte toegang voor rolstoelen.
Graag informeer een van de personeelsleden wanneer u assistentie nodig heeft.

T oegangsprijzen

Rondleidingen &
toegang tot de tuin

Enkel toegang tot de tuin

Volwassenen: €11
Korting: €9
Kinderen: (3-12 jaar) €3
Familie: (2 volwassenen, 2 kinderen) €22
Groep: €9 per persoon

Volwassenen: €6
Korting: €5.50
Kinderen: (3-12 jaar) Free
Groep: €5.50 per persoon

Tuinwandelingen & Tearooms
Picknicks & Evenementen
Binnentuin & het Boerenleven
Landhuisrondleiding
Bedrijfsevenementen
Concerten

(20 personen of meer)

(20 personen of meer, alleen op afspraak)

O ve r ige I nformatie

of

G roep R eserve r ing e n

The Visitor & Event Manager
Killruddery House & Gardens, Bray, Co. Wicklow, Ireland
The Estate Office: Telephone & Fax +353 (0)1 2863405
Press informatie: info@dynamicspr.ie

www.facebook.com/killruddery
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Welkom in Killruddery
Vaak omschreven als een fantastische plek om
voor een dag te ontsnappen, Killruddery is sinds
1618 de residentie van de Brabazon familie
(de graven van Meath). We zitten op een ideale
locatie op de rand van de hoofdstad waar Dublin
overgaat in de Wicklow mountains, hier is uw
kans om een verborgen schat te gaan verkennen.
Er zijn zoveel verschillende dingen te zien en
te ontdekken. Nog nooit eerder is de natuur
zo rustgevend geweest u kunt wandelen in één
van Ierland’s bekendste tuinen, omringt door
schitterende planten en bosomgeving, fonteinen
en waterpartijen. Er is een gezellige tearoom of
een rondleiding onder begeleiding in een van
Ierland’s mooiste historische Landhuizen, dit zijn
slechts enkele van de vele mogelijkheden die wij te
bieden hebben.
Blijf op de hoogte door onze webpagina te
bekijken www.killruddery.com, hier kunt u het
laatste nieuws lezen. Of volg ons op facebook op
www.facebook.com/killruddery. Het jaarlijkse
evenementenprogramma is alles omvatend van
valkerij tot bijenteelt, fluitende vogels tot buiten
concerten, picknicks en evenementen speciaal
voor kinderen zoals een schattenjacht en het
binnentuinproject. Er is keus te over, met speciale
activiteiten voor vaders, moeders, kinderen en
voor iedereen met een liefde voor de natuur.

Killruddery House is een van de meest succesvolle
Elizabethan-Revival huizen in Ierland. In de jaren 20 van
de negentiende eeuw heeft de 10e graaf de toen populaire
binnenhuisarchitect Richard Morrison en zijn zoon ingehuurd om
Killruddery opnieuw in te richten. In 1950 was het huis voor een
groot gedeelte verbouwd naar het huidige formaat maar desondanks is
veel van het ontwerp en architectuur van Morrison intact gebleven.
Het landgoed is een populaire locatie voor veel bekende film
en miniseries, zoals My Left Foot, Far & Away, Angela's Ashes,
The Tudors en Camelot.
De tuinen van Killruddery zijn de laatste en oudste nog
overgebleven exemplaren die in hun originele zeventiende-eeuws
ontwerp samen met achttiende- en negentiende-eeuwse
uitbreidingen zijn overgebleven. Ze waren ontworpen om
grote getallen mensen te ontvangen en hierdoor is de schaal
vergelijkbaar met dat van een park, dit is hoofdzakelijk het werk
geweest van de vierde en zesde graaf. Het is bekend dat de Graaf
van Meath in 1682 een landschaparchitect genaamd Bonet een
leerling van Le Notre heeft ingehuurd voor de tuinen.
De engelen staan in de middensectie van de tuin. De middensectie is
opgebouwd uit een aantal wandel routes tussen hagen van lindebomen
of beuken die samen komen in twee middenpunten. Het ontwerp van
de engelen zoals deze zichtbaar zijn vanaf de langwerpige vijvers staan
bekend als de ''patte d'oie'' of de ganzen voeten. Voorbij de engelen is
een laan van hulstbomen daterende uit de zeventiende eeuw en treden
welke leidde naar een grasveld wat bekendstaat als de “bowling green”.
Dit gedeelte is momenteel onderhevig aan herstelwerkzaamheden. De
langwerpige vijvers zijn identieke kanalen van 187 meter lang en heten
''miroirs d'eaux'' of wel spiegelvijvers.
Tegenover de engelen aan de andere kant van de langwerpige
vijvers is een bosachtig gedeelte wat bekent staat als De Wildernis.
Een poort leidt hier de weg naar het park en hier vlakbij staat
een standbeeld van Venus. Vanaf hier kan je in een rechte lijn
kijken naar de beukenhaagvijver. De ronde granieten vijver is
20 meter in omvang en heeft vier ingangen, bij elke ingang staat
een standbeeld die één van de vier seizoenen verbeeld. Voorbij de
beukenhaagvijver zijn de tuinen aangelegd in een 19e-eeuwse stijl.

Een lage taxushaag loopt rondom een rozen- en lavendeltuin
met een fontein in het midden.
Het openlucht theater is ontworpen in de klassieke stijl
met een hoge haag en gelaagde terrassen. Dit is het laatste
overgebleven openluchttheater uit de 18e eeuw in Ierland.
De Oranjerie is beschikbaar voor speciale gelegenheden en
is een zeer populaire locatie voor huwelijksceremonies en
recepties. Het is ontworpen en gebouwd door William Burn
in 1852 in de stijl van het Crystal Palace in Engeland. De
originele glazenkoepel was het werk van Richard Turner, die
ook de kromlijnige stijl in de National Botanic Gardens in
Dublin en in Kew Gardens in Londen heeft ontworpen.
De Oranjerie herbergt een collectie van marmeren beelden
die in Italië zijn verzameld in de periode van 1830 tot 1850.
Onder de klassieke beelden bevinden zich bekende thema’s als
Ganymedes en Zeus, vermomd als een arend; Cyparissus met
zijn stervende hert; Cupido met psyche en Venus die oprijst
uit de zee. Er zijn ook een aantal prominente borstbeelden van
Homerus, Socrates, Napoleon, William Pitt en Wellington.
De Killruddery Tearooms zijn gelegen in de oude
achthoekige sier melkerij, die ontworpen is door Sir George
Hodson, hij was een lokale bewoner uit Pennybrooke. Elke
dag schenken wij verse thee met melk en cake. We serveren
ook een eigen gemaakte soep met verse ingrediënten uit onze
binnentuin. En wanneer het weer het toelaat dan hebben we
ook nog een Killruddery barbecue. De Killruddery Tearooms
bevinden zich op het landgoed en zijn daarom alleen
toegankelijk met een toegangskaartje. In april en oktober
zijn de tearooms alleen in het weekend geopend en van 1
mei tot en met 30 september zijn ze dagelijks geopend van
half tien in de ochtend tot vijf uur in de middag.
Er zijn veel bijzondere evenementen op Killruddery, waaronder
het iconische filmfestival, buiten concerten, theatervoorstellingen,
familiekunst, ecologische evenementen en nog veel meer.

