
   

Noord-Ierland heeft heel veel nieuwe accommodaties en activiteiten die ideaal zijn voor een 

vakantie in 2023. Meer informatie vind je hieronder. 

  

   

Nieuwe overnachtingsmogelijkheden in Noord-Ierland 
  

Killeavey Hotel Estate 

 

 

 

Dit is een 19e-eeuws kasteel met 45 

slaapkamers en een poortgebouw 

met drie slaapkamers dat je als 

vakantiehuis kunt huren. Het 

landgoed heeft een eigen 

welnesscentrum met 7 

behandelkamers, thermische baden 

binnen en buiten en een aanbod 

van ruim 40 spabehandelingen. 

 

Dagelijks gebruiken de chef-koks 

net geoogste biologische producten 

van de boerderij en de ommuurde 

tuin om heerlijke verse maaltijden te 

bereiden. Kijk hier 

 

The Rabbit Hotel & Retreat  

 

 

 

Het hotel ligt in Templepatrick aan een 

meer, op slechts 20 minuten van het 

centrum van Belfast en op 10 minuten 

van Belfast International Airport. 

 

Het hotel telt 30 uniek ingerichte 

hotelkamers waarvan sommige een 

badkuip in de openlucht hebben! Ook 

heeft het hotel een eigen luxe spa, 

met een strandbar, behandelkamer, 

stoomcabine, sauna, hottubs en een 

Romeins bad. 

Hier vind je meer informatie. 

 

 

   

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/bH4wGr6WPLl9z8CnozeVnxUd8WuLu6jMpeTmPtd1PJcx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/hvT5NU08vhwPMpWCTAH2VrHKkVFRW20ch1eEOKq5s6kx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/QhBm03fT9FvzsPSSO47juxsSjmEtYLsHodHctIoRxQEx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/WwUOFnf0oIlZy2OiBwSBdRRDQF8vzihoj7YgPmxIalkx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx


 

Letteran Lodges 

 

 

 

Twee luxe lodges 

gelegen aan de voet 

van de Slieve Gallion 

met een panoramisch 

uitzicht, zodat je 

helemaal op kunt gaan 

in de natuur en onder 

de sterrenhemel kunt 

slapen.De lodges zijn 

ruim opgezet en 

hebben een luxe 

regendouche en een 

hottub. Kijk hier 

 

 

Burrenmore Nest 

 

 

 

Lodges in boetiekstijl 

midden in het bos aan 

de noordkust van 

Ierland. De vier lodges 

op palen liggen 

verscholen tussen de 

bomen. Geniet van de 

rust en stilte van het 

woud en neem plaats in 

je eigen bubbelbad 

buiten onder de 

nachtelijke hemel. Kijk 

hier 

 

 

Elephant Rock 

 

 

 

Een particulier 

gerund hotel in de 

fraaie kustplaats 

Portrush. Het 18e-

eeuwse victoriaanse 

herenhuis biedt een 

voortreffelijk uitzicht 

op zee. In de buurt 

vind je veel 

restaurants, Blue 

Flag stranden en ook 

de Royal Portrush 

Golf Club. 

Kijk hier voor meer 

informatie. 

  

   

Nieuwe activiteiten in Noord-Ierland 
  

The Emigrants Walk Experience  Brooke Hall & Estate 

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/C3Anvtm2kONguBfBIXXbxPMaupyrpl7yk3oODhbexhEx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/CVpkihRakxNAmefA7z85MHpVB8icB0YccOCK1xg18QIx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/CVpkihRakxNAmefA7z85MHpVB8icB0YccOCK1xg18QIx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/IBsxuZrxNp261bwPkvkVLJ6vfxcw8RxSIxtwH0fOq1Ex/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/uiVTMvkt2hNVVkSAHQ8w4aAaGykxX9NWZqPPxAEzAfMx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/okLGERpsOkXcmFqD7q7DURSbQnkxhWsXs7LIxfSedbgx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/LtSvB1qjI73uvYT3OAjytQxzTBoAeil5igGCgKggQ8Mx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx


 

Een unieke en authentieke Ierse 

ervaring. Stap terug in de tijd met 

gids Cathy O’Neill, die je meeneemt 

op een rondwandeling door de 

heuvels over dezelfde route die Ierse 

immigranten aflegden tijdens de 

Ierse hongersnood.  

Hiervind je meer informatie. 

 

 

Neem een rondleiding door 

Brook Hall House and Gardens, 

een van de opmerkelijkste 

Noord-Ierse landgoederen in 

privébezit. Bij Brook Hall and 

Gardens kun je ook terecht voor 

op maat gemaakte ervaringen, 

zoals yoga, mindfulness, 

culinaire lessen, weven,... 

Kijk hier voor meer informatie. 

  

Belfast Music Walk 

 

Ontdek Belfast, een Unesco stad van 

muziek, tijdens een rondwandeling met 

Dolores Vischer, een gepassioneerde 

muziekexperte. Tijdens de tour kom je langs 

een aantal plaatsen die van groot belang zijn 

voor het rijke muziekerfgoed van Belfast. Kijk 

hier voor meer informatie. 

 

Celtic Wood Turning Experience  

 

Padraig Carragher vertelt je over de 

oorsprong van het houtdraaien en laat je 

kennismaken met de eeuwenoude schrijftaal 

van Ierland. Je leert hoe je je eigen Keltische 

hanger maakt met je geboortemaand erop 

geschreven in het Oud-Ierse alfabet. Voor 

meer informatie kijk hier. 

 

 

   

Updates vanuit Noord-Ierland 
  

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/Lc6AsQuqXz6hTZa9ukFpxnMlAab1vAPfIyG3h7V0Ugcx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/wccV4dNKcePJMqXUg1LiJWG7qEhhFJ1IBPakEJQWlb0x/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/jHXnVEGsvxYh8E2hBLOzSVVqV1T3I61OuTWTgBAxEMwx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/jHXnVEGsvxYh8E2hBLOzSVVqV1T3I61OuTWTgBAxEMwx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/xmsTgdxt4ZsyiARBzS5IMUwf9XsAmHijMSP3sGtWAA8x/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/GYH3p9HUAgzykDo803Y4Opd7xO9HdfRNe9XxxvNq4RQx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/fYhhEIHzx1wJ92TImrG6VgS1xbTFaMdkxRH5xj2oYpcx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/V4qZOB5xkyU3xQFwgKKIO6haa7Rbl2G7oWp6ed0Peiox/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/CgkaxFul6cxsyqXonckS8mdxFvrxBTIswxXqANd6S6Ax/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx


Game of Thrones Studio Tour lanceert 

arrangement vanuit Dublin of Belfast 

 

 

 

De nieuwe arrangementen voor de Game 

of Thrones Studio zijn ideaal voor 

stedentrips zonder auto. Er zijn 

arrangementen beschikbaar met 

rechtstreeks vervoer vanuit Belfast en het 

centrum van Dublin. Er zijn ook 

arrangementen met 

doorreismogelijkheden, zodat toeristen 

hun trip in Belfast kunnen beginnen, dan 

de Game of Thrones Studio Tour 

bezoeken en vervolgens verder reizen 

naar Dublin of vice versa. Inbegrepen bij 

de prijs is een entreekaartje voor de 

studiotour, dus je hoeft dit niet apart te 

kopen.  Kijk hier voor meer informatie. 

 

Titanic Belfast gesloten in 

janauri en februari 2023 wegens 

renovatie 

 

 

 

Titanic Belfast is gesloten van 

maandag 2 januari tot en met 

dinsdag 28 februari 2023. Toch 

kunnen bezoekers tijdens deze 

sluiting nog steeds het verhaal 

van de Titanic ervaren met twee 

dagelijkse Discovery Tours in de 

buitenlucht van het iconische 

gebouw en het historische dok. 

Ook kun je een los kaartje kopen 

voor de SS Nomadic, zodat je 's 

werelds laatst overgebleven schip 

van de White Star Line kunt 

bezoeken, een ervaring die tot 

leven wordt gebracht door de 

enthousiaste en deskundige 

medewerkers. Meer lezen. 

  

 

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/yiLbzSjbUSOxdMW68cXhBdoTXWyagbfbC6xQWQ9E5YUx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/yPQuucO8su5rxPP9CLVBzStJofcAcbxarvfipZUQBGsx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/cFNxLtrhl6dWrQuXA5XAINul42i2wMAjikFML8cqNEox/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/bCxLVkKAybOn9xmMLf6sooMDRtKzEnRx7QMlk3x2F9kx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/FiElozT3nnEEObkndTrRqitIGpcfcS5W54JhoYcuQlYx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/rTBCsXj39kvNEtxaiAkkaZVcxkVrx6xsbnkqRaH0oaIx/tbxBAyv6Rn9dxSQTLUmTlxFJ22NZmdhp3XUKI880FPQx

