
     

Game of Thrones Studio Tour 

 

 
 

De Game of Thrones Studio Tour vind je in 

de Linen Mill Studios in Banbridge, een van 

de originele filmlocaties van de serie. Deze 

studiotour werd op 4 februari officieel 

geopend en brengt fans dichter dan ooit 

tevoren bij de Seven Kingdoms. De 

meeslepende ervaring brengt Westeros tot 

leven. Kaartjes zijn hier te koop.  

 

    

 

Our Place in Space 

 

 
 

Een enorm schaalmodel van het 

zonnestelsel, ontworpen door Oliver 

Jeffers, staat centraal in deze 

tentoonstelling. Our Place in Space bestaat 

uit een driedimensionaal beeldenpad, een 

interactieve AR-app en een spannend & 

educatief programma. Het beeldenpad is in 

2022 te zien in Noord-Ierland. 
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Belfast Barge 

 

 
 

Na zijn reis in 2006 van Nederland naar 

Belfast is de Belfast Barge nu geopend als 

het enige drijvende kunst- en 

erfgoedcentrum van Noord-Ierland. Het 

benedendek is een maritiem museum en in 

de River Room bovendeks is een 

hondvriendelijk café ingericht met prachtig 

uitzicht op de rivier Lagan. 

 

    

 

Dancing at the Crossroads 

 

 
 

Deze nieuwe ervaring geeft een kijkje in de 

manier waarop men van oudsher lesgaf in 

Ierse dans en hoe lokale gemeenschappen 

vroeger de oogst vierden. Deelnemers 

krijgen de gelegenheid om niet alleen de 

pasjes van de oude dansstijl aan te leren 

maar ook de iconische Riverdance-

danspassen. 

 

    

  

  

     

Bunk Campers: campers en mobilhomes 
    

 
 
Bunk Campers heeft een passie voor avontuur en verwelkomt al sinds 2007 gasten van 

over de hele wereld. Bunk Campers is onderdeel van de Apollo Tourism and Leisure 

Group (ATL), die kampeerauto's verhuurt in Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde 

Staten, Canada, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Eén ding is zeker: ze 

kennen hun kampeerauto's! Met een uitzonderlijk team en wagenpark kijken ze ernaar uit 

om het volgende avontuur van je klanten in Ierland te organiseren. 

Waarom Bunk Campers? 

• Twee depots op het eiland Ierland: Belfast en Dublin 

• Vriendelijk en professioneel team 

• Beoordeeld met 4,5 sterren op Trustpilot 
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• Deskundig geselecteerde kampeerauto's, op maat gemaakt volgens hun 

specificaties 

• B2B-portaal voor partners om boekingen te beheren, wijzigingen aan te brengen 

en rapportages uit te voeren 

• Concurrerende nettoprijzen 

• Ondersteuning van partnermarketingcampagnes 

• Speciale accountmanager voor verkoop 

• Online inchecken 

• Kortingen voor lange huurperiodes 

• Huisdiervriendelijke voertuigen 

• Fietsenrekken 

• Kortingen op campings bij elke verhuur  

• Een veilige, leuke en betaalbare manier van vakantie 

Bunk Campers werkt samen met diverse B2B-partners in heel Europa. Als je geïnteresseerd bent in een samenwerking met Bunk 

Campers, neem dan contact op met Deborah Kelly (Deborah.Kelly@apollocamper.com). 

  

     

Covid-19 Reisadvies 
De richtlijnen voor reizen naar het eiland Ierland kan u hier terugvinden: 
•    Republiek Ierland 

•    Noord-Ierland 
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