
     

Nieuwigheden in Dublin 
Dublin heeft niet stil gestaan de afgelopen jaren. Nieuwe 

bezienswaardigheden, activiteiten, bars, pubs en restaurants 

openden hun deuren en bestaande attracties voerden vernieuwingen 

in. Graag zetten we in deze nieuwsbrief enkele van deze 

nieuwigheden in de spotlight. Voor een volledig overzicht, klik hier. 

 

 

  

  

   

Little Museum of Dublin 

 

 
 
Het museum ligt in het centrum 

van de stad naast St. Stephen's 

Green Park. Je vindt er 

duizenden artefacten die een 

kijkje bieden in het leven in 

Dublin door de eeuwen heen. 

Op voorhand boeken is 

essentieel Vanaf heden is er 

een dagelijkse rondleiding in het 

Frans. 

 
Meer informatie > 

 

Audiotour Trinity College 

 

 
 
Neem een kijkje bij het Book of 

Kells en bewonder de Long 

Room, een van de mooiste 

bibliotheken ter wereld. Voor je 

bezoek aan Trinity college is nu 

een downloadbare audio tour 

beschikbaar in o.a. Nederlands 

en Frans. 
Visit Trinity App voor IOS en 

Android. 

 
Meer informatie > 

 

Cycle Dublin Bike Tours 

 

 
 
Met een elektrische fiets en een 

deskundige gids bezoek je de 

plekken in de stad die je 

absoluut moet zien, en wat elke 

locatie zo speciaal maakt. De 

rondleiding duurt 2,5u en brengt 

je o.a. langs Dublin Castle, 

Ha'Penny Bridge en Phoenix 

Park. Dagelijks vetrek om 10:30 

en 14:00. 

 
Meer informatie > 

  

 

  

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/jthh9oYNZXfH0yWYB1Z7gxKfvAbAl56xhaXkMexxn3kx/toTyUEcrebB69VIiZMDELFOdsFwt2kmnGJ91iflr9kAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/G9e73JWsWp6HGJZFZUxCRagQHCJzJ8tKDy8NDEnvqXwx/toTyUEcrebB69VIiZMDELFOdsFwt2kmnGJ91iflr9kAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/G9e73JWsWp6HGJZFZUxCRagQHCJzJ8tKDy8NDEnvqXwx/toTyUEcrebB69VIiZMDELFOdsFwt2kmnGJ91iflr9kAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/oRVpOOmFZSBmyXEhyKIbyhbuDavNeFbwdNCF2rAVs3Ux/toTyUEcrebB69VIiZMDELFOdsFwt2kmnGJ91iflr9kAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/jtiWxGRQiEuye3kwjYvJQ5xvg1fgy84fqUlh6uNnGxox/toTyUEcrebB69VIiZMDELFOdsFwt2kmnGJ91iflr9kAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/pxuLOL9cO0tI9KdxTVQAJ1uGOQwBS7xSHQuqjRQRYpAx/toTyUEcrebB69VIiZMDELFOdsFwt2kmnGJ91iflr9kAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/HY9i3PnpvYzdoFYmRopR1E7Szj7sexFkebxcrO1yNuIx/toTyUEcrebB69VIiZMDELFOdsFwt2kmnGJ91iflr9kAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/aa2GjtAqYe75n52YRkMrqPP1AWcF7mxmgQqaW8iOWMAx/toTyUEcrebB69VIiZMDELFOdsFwt2kmnGJ91iflr9kAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/niTaGsBixHoulkvxltjBxaqr9PxxO5rhN1wAgGQIldgx/toTyUEcrebB69VIiZMDELFOdsFwt2kmnGJ91iflr9kAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/v3YGHFowCh9hqF8eIqX3cWunxJQ0a4rMNXOpHpzJ3G4x/toTyUEcrebB69VIiZMDELFOdsFwt2kmnGJ91iflr9kAx


Windmill Lane Recording Studios 

 

 
 
Ontdek 40 jaar muziekgeschiedenis tijdens een 

rondleiding in de wereldberoemde opnamestudio's 

in Dublin. 

Het iconische gebouw is nu open voor 

rondleidingen. De rondleiding is de eerste in zijn 

soort in Ierland en biedt bezoekers een 

ongeëvenaarde kans om te zien hoe de meest 

iconische albums en nummers van de afgelopen 

40 jaar tot stand kwamen en geproduceerd 

werden. 

Loop mee door de wonderlijke geschiedenis van 

deze studio's en de artiesten die hier hun albums 

opnamen, zoals Kate Bush | Elvis Costello | The 

Cranberries | Depeche Mode | Glen Hansard | 

Hozier | Lady Gaga | Norah Jones | Metallica | 

New Order | Sinead O’Connor | Ed Sheeran | 

Snow Patrol | The Spice Girls | The Rolling Stones 

| Rod Stewart | en de band die het meest 

synoniem staat voor de studio: U2. 
 
Meer informatie > 

 

Dublin Coastal Trail 

 

 
 
Deze nieuwe trail omvat 11 locaties langs de kust 

van Dublin. Al deze kustdorpjes zijn eenvoudig te 

bereiken met het openbaar vervoer (DART) vanuit 

Dublin.  

 
Via QR code's op de 19 informatieborden 

langsheen de trail, kan je informatie raadplegen in 

6 verschillende talen (waaronder Frans). 

 
Enkele pareltjes zijn: 

• Malahide Castle: een prachtig 

middeleeuws kasteel omgeven door 

tuinen 

• Een begeleide wandeling in Howth met 

Howth Walking Tours  

• Newbridge House & Farm: het enige 

intacte Georgische herenhuis in Ierland. 

• Geniet van de kustlijn van Dublin tijdens 

een cruise in de baai van Dublin 

Meer informatie > 

  

     

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/WNCbYJ76lg5DfxS8xwxqgQNqu9dZ8yX7xW1U7x7lQP4x/toTyUEcrebB69VIiZMDELFOdsFwt2kmnGJ91iflr9kAx
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Gids: nieuwigheden in Dublin in 2022  

 
Deze gids is onderverdeeld in handige secties met toffe ideeën over 

waar je kan overnachten, welke nieuwe restuarants en pubs je kan 

ontdekken en wat je zoals kan doen tijdens een bezoek aan Dublin 

en omstreken. 

 
Naar de gids > 
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