
     

St. Patrick’s Day 2022 

Op 17 maart vieren we St. Patrick’s Day. 

Het is één van de meest gekende nationale 

feestdagen ter wereld.  

 

Hét moment bij uitstek dus om je Ierland 

reizen onder de aandacht te brengen van 

je klanten. Hiervoor ontwikkelden we een 

handige toolkit. Lees er meer over 

hieronder. 

 

 

  

  

     

St. Patrick’s Day Toolkit voor reisagenten 

 

 
 

Deze toolkit is zeer handig om eenvoudig en snel je Ierland-reizen onder de aandacht te 

brengen van jouw klanten.  

 

Naast mooie foto’s, zoomachtergronden, recepten en leuke GIF's, bevat deze toolkit ook 

video's over hoe je de perfecte Ierse koffie maakt, leuke weetjes over deze feestdag en 

nog veel meer. En het beste van al: je kan alles rechtenvrij gebruiken voor je eigen 

promoties! 

 

    

  

  

Naar de 
toolkit 

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/vJLyGxSlBx27ecxg3eijLmowteDJT1x7yBxHBtiLd0ox/xbAH4LmMGYp5Ji1xUCxxZjZQLx9M9x0xdRcZ1pTrPe4x
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/byhkMTAGsYmhqDUU7GVPYzd8BgKH5OLhNjP8CAldoksx/xbAH4LmMGYp5Ji1xUCxxZjZQLx9M9x0xdRcZ1pTrPe4x
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/kep0aBtodNO0fu7YymclRqVemx27myUTbhVQWOeEWU0x/xbAH4LmMGYp5Ji1xUCxxZjZQLx9M9x0xdRcZ1pTrPe4x


     

Het Green Button Festival 

 

 
 

Tourism Ierland lanceert een nieuw 

muziek-festival voor St. Patrick's Day op 17 

maart. Interactieve billboards worden 

geplaatst op 5 iconische locaties in 

Londen, Milaan, Sydney, Berlijn en Parijs. 

 

In andere landen kan iedereen via het 

digitale Green Button Festival kennis 

maken met enkele van de meest geliefde 

en opkomende muzikanten van Ierland. 

 

Gebruikers van sociale media scannen een 

QR-code en kunnen zo via hun telefoon 

het festival bijwonen. 

 

Meer informatie op Ierland.nl  

 

St. Patrick’s Day in Ierland dit jaar 

 

 

 

Na een pauze van twee jaar zijn de 

parades en festivals ter ere van de 

nationale feestdag weer terug in Ierland! 

Verspreid over het eiland vind je parades, 

live muziek, Ierse dans, tentoonstellingen 

en nog veel meer. Deze evenementen 

vinden plaats in de week van St. Patrick’s 

Day. 

 

Het orgelpunt van de feestelijkheden is het 

St Patrick’s Festival in Dublin, met een 

nieuw Festival Quarter waar je geniet van 

muziek en theater maar ook comedy- en 

circusacts.  

 

Overzicht St. Patrick’s Day in Ierland  

  

  

     

Covid-19 Reisadvies 

 

De huidige maatregelen voor reizen naar het eiland Ierland kan je hier terugvinden: 

• Republiek Ierland: sinds 6 maart zijn alle COVID-19 beperkingen voor reizen 

naar Ierland opgeheven.  

• Noord-Ierland 

  

 

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/JD8t8nCdGy3V7xtJS0Q8Km2vjd1suy8xTNeztje1mpox/xbAH4LmMGYp5Ji1xUCxxZjZQLx9M9x0xdRcZ1pTrPe4x
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/U0vKbPxogxzLvjFkfJQYE8p111BuFGFwiiLoEKFIK10x/xbAH4LmMGYp5Ji1xUCxxZjZQLx9M9x0xdRcZ1pTrPe4x
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/T5qBcAsCBB656ZSUkVjqBlix4rTGv2PXNCUKw77xxHIx/xbAH4LmMGYp5Ji1xUCxxZjZQLx9M9x0xdRcZ1pTrPe4x
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/APSXwoMiu5SdYEooB0xpFiUoJM97esox8d8cjLP5Alsx/xbAH4LmMGYp5Ji1xUCxxZjZQLx9M9x0xdRcZ1pTrPe4x
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/avDEuUpCRF0x1SDexOYskOobrRofPD0OuDBNeWRrAaIx/xbAH4LmMGYp5Ji1xUCxxZjZQLx9M9x0xdRcZ1pTrPe4x
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/orVg6a0H4bxGORN5wUH4E2IEwLOmzNrlZilzHwxjsbox/xbAH4LmMGYp5Ji1xUCxxZjZQLx9M9x0xdRcZ1pTrPe4x
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/vh9USta6q6kSOOnZx0HKWuxZYil7e7kXO49vVUgoJlMx/xbAH4LmMGYp5Ji1xUCxxZjZQLx9M9x0xdRcZ1pTrPe4x

