
 

   

Dublin en Belfast zijn fantastische bestemmingen voor een stedentrip dit najaar. Dagelijks zijn 

er rechtstreekse vluchten van Amsterdam naar beide steden en van Brussel naar Dublin. In 

deze nieuwsbrief geven we je een voorproefje van wat er deze winter te zien en beleven is!  
  

   

Winter in Dublin 
  

Met Kerstmis door de straten van Dublin slenteren; wat wil je nog meer! Dit is wat je niet mag 

missen.  
  

Wat is er te doen in Dublin deze winter?  
  

New Year's Festival Dublin  

 

Het New Year's Festival Dublin vindt plaats 

TradFest 

 

TradFest vindt plaats van 25 tot en met 29 
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op 31 december en 1 januari, en is een 

boeiend countdown-evenement met 

fantastische muziek, spectaculaire lichtshows 

en natuurlijk vuurwerk. 

   

Dit jaar zullen de Ierse legenden Westlife de 

show leiden, samen met Gavin James, Lyra 

en Ierse topmuzikanten en -DJ's. 

Meer informatie 
 

januari in Dublins Temple Bar. TradFest is 

een vrolijk eerbetoon aan de Ierse muziek en 

cultuur. Elke januari staan er topoptredens 

op het programma, met zowel bekend als 

opkomend muzikaal talent.   

 

Temple Bar en andere historische plekken in 

Dublin, zoals de GPO en Dublin Castle, zijn 

het toneel van meer dan 50 liveconcerten.   

Meer informatie.  
  

Overnachten in Dublin - enkele suggesties: 
  

Wren Urban Nest 

 

Het Wren Urban Nest hotel ligt tussen Trinity 

College, Grafton Street en Temple Bar, met 

het beste wat Dublin te bieden heeft op 

slechts een steenworp afstand. Het is de 

perfecte plek om in Dublin te overnachten; 

het hotel beschikt over 137 kamers en het is 

het eerste CO2-neutrale hotel van Ierland.   

The Wilder Townhouse 

 

Het herenhuis - of boetiekhotel - met 42 

kamers ligt dicht bij St. Stephens Green en 

andere trekpleisters die de stad rijk is. 

Daterend uit het Victoriaanse tijdperk is het 

met zijn rode baksteengevel het toonbeeld 

van historie. Het vormt de perfecte 

combinatie van weelderig erfgoed en 
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Meer informatie. 
 

moderne elegantie, waarin je je terug waant 

in de tijd. Meer informatie. 
  

   

Winter in Belfast 
  

De stad Belfast straalt een warme kerstsfeer uit en blijft groeien als culinaire bestemming.    

Op ontdekking. 
  

Wat is er te doen in Belfast dit najaar?  
  

Muziek in Belfast 

 

Belfast is officieel erkend om haar rijke   

muzikale erfgoed. Vanwege haar bijdrage 

aan de muziek werd de stad uitgeroepen tot 

een UNESCO-muziekstad. Wat je zeker niet 

mag missen is het Oh Yeah Music Centre, 

een voormalig whiskeymagazijn dat werd 

omgetoverd tot een creatieve locatie voor 

muzikanten en exposities.   

 

Kerstmarkt 

 

De kerstmarkt van Belfast is dit jaar weer 

terug bij City Hall Gardens en duurt van 19 

november tot 22 december. 

 

Op de markt vind je lokaal eten en 

ambachtelijke producten en kun je je tegoed 

doen aan de geuren en smaken van 

gerechten uit 32 landen van over de hele 

wereld.  
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Of sluit je aan bij de 'Belfast Traditional Music 

Trail'. Deze rondleiding onder begeleiding 

van twee beroepsmuzikanten als gids brengt 

je langs beroemde muzikale mijlpalen in de 

stad, en bij elke pauzeplek kun je genieten 

van een muziekoptreden. 

Meer informatie.  

 

 

Daarnaast biedt de markt activiteiten zoals 

een ouderwetse helter-skelter, een 

reuzenrad en nog veel meer.   

Meer informatie.  
 

 

Nieuwe plekken om te overnachten in Belfast:  
  

The Flint 

 

The Flint is een stijlvol hotel met uitsluitend 

suites gelegen in het hart van Belfast, dicht 

bij de beste restaurants, winkels, theaters en 

attracties. Het is ideaal voor zelfstandige 

reizigers.  Meer informatie. 
 

Bullitt Hotel 

 

Het Bullitt Hotel ligt in het centrum van 

Belfast. Alle kamers zijn voorzien van 

comfortabele bedden, een regendouche, 

supersnel WiFi en een smart-tv. De grootste 

kamer is geschikt voor maximaal vier 

personen. Het is dus ideaal voor zowel 

zelfstandige reizigers als kleine 

groepen/gezinnen. Meer informatie. 
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