
   

Gratis Halloween Toolkit! 

  

 

Ierland Toerisme laat Ierland 

zien als dé geboorteplaats 

van Halloween, en we 

hebben 

aangepaste content gemaakt 

die focust op de 

geschiedenis, tradities en 

leuke weetjes rond de 

vieringen op 31 oktober.  

Al het materiaal kan 

je hier vinden samen met 

een overzicht van sociale 

content en relevante links, die 

je gratis kan delen op je 

sociale mediakanalen. 
  

   

Het verborgen binnenland van Ierland 

De county's Leitrim, Roscommon, Longford, Westmeath, Cavan en Offaly (net als delen van 

Galway, Clare en Tipperary) maken allemaal onderdeel uit van het verborgen hart van 

Ierland, een uitgestrekt gebied in het binnenland. Op minder dan 1,5 uur rijden van Dublin 

kun je verspreid over de regio mooie, aan een rivier gelegen stadjes en dorpen bezoeken, 

zoals Athlone, Cashel en Tullamore. 

Dit fraaie, ongerepte deel van Ierland omvat omvangrijke veenmoerassen, bergen en dalen. 

Het is de perfecte bestemming voor rustzoekers. 

  

   

Reisroutes voor het verborgen binnenland van Ierland 
  

Voorbeeldroute 1 Voorbeeldroute 2 

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/gcDjSxzS3FwP5rYzBAT1qgN4Kl7euHsClx3civPOR8ox/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/W5xG9gX4g5LRxJIB20axOWbsuspUBsWi2UPFTlExfygx/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/0CmeXvF18Qx8xJc7Kpgma7KZQxbVxRXHAt1y6KvraFMx/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/63kjmt3UMltbxdFNC4RJ7xlA14Xj6BWGGdztsvd874Mx/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://www.ireland.com/nl-nl/destinations/experiences/irelands-hidden-heartlands/?utm_source=trade_ez&utm_medium=ez&utm_campaign=trade
https://www.ireland.com/nl-nl/destinations/experiences/irelands-hidden-heartlands/?utm_source=trade_ez&utm_medium=ez&utm_campaign=trade
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/EI0xbxiVm9qwjz6qYld7wBwisvIdbfWNjH3FWmm0NFIx/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/6MxUzq2KmptevMsaGFIuk7m1B2ipPqtau09pqOnnXI8x/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/bQAtyPoRxsNolopSmFy94cNPxn4VGMYy8Acx2PMpsEEx/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://www.ireland.com/nl-nl/plan-your-trip/trip-ideas/irelands-hidden-heartlands/?utm_source=trade-ez0&utm_medium=ez&utm_campaign=trade
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/vYH1bTP7pyDHOHc8oKqGiGyGvB2S6LQfPiyhmjnoolAx/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx


 

Deze reisroute van 383 km duurt vier dagen 

en brengt je in negen county's. De route 

begint in het Cavan Burren Park, eindigt in 

Killaloe en stopt onderweg op plaatsen als 

Clonmacnoise en het Lough Key Forest 

Park. 
 

 

Ontdek Killaloe, Athlone, Longford en 

Roscommon op deze 7-

daagse reisroute. Hoogtepunten onderweg 

zijn het Lough Derg, het National Famine 

Museum en de Cavan Burren. 
 

 

   

Zien en doen in het verborgen binnenland van Ierland 
  

Op het water 

 

Ga kanoën of kajakken op 

de rivier de Shannon, 

suppen op het Lough Gill of 

zwemmen in de zee bij een 

van de Blauwe Vlag-

stranden in de omgeving. 
 

9 wandelingen  

 

Je vindt hier bossen, water, 

dieren en wandelpaden die 

door idyllische Ierse 

landschappen slingeren. 

 

5 fraaie stadjes 

 

Deze plaatsen belichten het 

beste van Ierlands verborgen 

binnenland plus de unieke 

geschiedenis. 
 

 

Idyllische accommodaties Lokale gastronomie 

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/ngR4mPXYpTAx6v9O7r80hYCLaJ6wlNJp3TMTSzpWqA8x/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/zaYc6xXuusQD95uJASqGvtxCaYneZ9dbnTsfvIKcb9ox/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/go3Q0MVb1BsImM7gSzFwmhV4kv8mFSaYkaUmXdTepWQx/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/OMr9pLTI3Z2w4xQJZy1OGwO7g6nIQhzZGrSegNHMlYwx/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/9EqxzxLI09fPVa3lTHtlxmH8K7vp3BTPtYHN1UGoab4x/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/9YaxYXrRxup8Q9OZHEnDdCMRamxdMxtZLpUoDoyc0l4x/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/wA0AjLUSSY5a3WqUHB0niojAEEvyXW3YJKxaIkxcAOMx/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx


 

Elk van de county's in het verborgen 

binnenland van Ierland heeft zijn eigen 

sensationele overnachtingsmogelijkheden. 

Van luxe kastelen tot glamping en van B&B's 

tot eco-accommodatie: hier vindt elk type 

gast iets naar zijn zin. 

Meer lezen over accommodatie in het 

verborgen binnenland van Ierland? Klik hier. 

 

 

Het binnenland van Ierland heeft een 

overvloed aan goed eten, van rundvlees en 

zuivel tot lokaal geteelde fruit en groenten. 

Deze overheerlijke streekproducten staan in 

elke county van de regio op het menu, van 

The Blue Apron in Offaly in het oosten tot 

Lignum in county Galway in het westen. 

Lees meer over het lokale culinaire 

aanbod hier.    
  

 

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/BeoFbO4RYOcCH4IeQHaAqrLjHs5CsxrnqP9JWj1Ow8kx/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/iCvnwff0FAlWeSiZVkJYaJZWSCAxMx6gJ4lUzoFseqQx/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/FyUk7pRggZl8a6G9c5Y9HcgADIbxwfJjVApJxn7qHjox/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/KeOsMBxpuf9coCtJVoJcHMCFKKou3Pk2StzmkmxWjh4x/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/JjVInEdXFsvm0V3TwvtRzEr454SsvNvLIPVZ9RUbymwx/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/Rmv0C19mxLyLzpYxpAsmaxytumf6Ml2m2WDz6JA86Scx/NBR4kCyPsRs0R0rLNykaemmKhICjcvHyi6T0LdopuPUx

