
   

Reisideeën   
  

Ontdek Ierland met een camper of 

caravan (7d)  

 

Doorkruis een aantal van de mooiste regio’s 

van Ierland; van de Mourne Mountains-route 

en de Causeway kustroute naar de Wild 

Atlantic way en via het eeuwenoude oosten 

naar Dublin. Vergeet ook niet het 

merengebied van Lough Erne. Lees meer. 

 

Het eiland Ierland rond in 12 dagen  

 

 

Elke dag van deze rondreis op het eiland 

Ierland zit boordevol suggesties voor wat je 

in een bepaalde regio kunt zien en doen. Op 

sommige dagen zul je al die dingen willen 

inpassen, op andere dagen wil je misschien 

wat langer op één plek blijven. Lees meer. 

  

De Causeway kustroute in 6 dagen  

 

Deze route brengt je van het muzikale 

Belfast naar het historische 

Derry~Londonderry. Onderweg kom je langs 

vele bezienswaardigheden zoals de Giant’s 

Causeway, de Gobbins, de Carrick-a-Red 

touwbrug, Dunluce Castle,...Lees meer. 

 

Luxe reis in Ierland (7d)  

 

Denk aan glamoureuze kasteelhotels op 

magnifieke landgoederen, spannende 

landschappen vol drama, schoonheid en 

romantiek en aan intieme momenten waar je 

de uitzonderlijke geschiedenis van het eiland 

echt kunt ervaren. Lees meer. 

 

 

Voor nog meer reisideeën, ga naar ierland.nl 

  

https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/plK61KMJeeZK9WCZ8Vx1uJFAPp4pUiZZRaEKWSP3xHkx/91HkfGbrAxH1OsaJ0FdF26VwcOygkZHM8Uie9K83DzAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/Hlc5kcmLrY9aJLVLMTAWTIIYncz1XdhUnbuGexfmAQ0x/91HkfGbrAxH1OsaJ0FdF26VwcOygkZHM8Uie9K83DzAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/Qg2n3rGI6RBjSWqX5DLFxrWH1cgxCB9UDwueJW0kBUgx/91HkfGbrAxH1OsaJ0FdF26VwcOygkZHM8Uie9K83DzAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/wIhQJNxIJqvjxEew31YcdHvtbQw1eBkB37xNuGqgfXMx/91HkfGbrAxH1OsaJ0FdF26VwcOygkZHM8Uie9K83DzAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/ILeeokfYBYHau5K75IgIU6VkCsH8R2vCoLSBzTba8Nsx/91HkfGbrAxH1OsaJ0FdF26VwcOygkZHM8Uie9K83DzAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/4pUy1vDAwL9vHOpYxDbJaTO0PJt6cZqKm0hqMnkNgY8x/91HkfGbrAxH1OsaJ0FdF26VwcOygkZHM8Uie9K83DzAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/8gMx2kxKrtLVq3rxpRMM47yIblPyXynfWVImOqKezbUx/91HkfGbrAxH1OsaJ0FdF26VwcOygkZHM8Uie9K83DzAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/IJJTb9w68CJMMoYzSfU17xB5wHi2LtRza7j9Dx6CRasx/91HkfGbrAxH1OsaJ0FdF26VwcOygkZHM8Uie9K83DzAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/DSeDfIwydjdJF4RYqEsFc6x0uotFYl7zlA0odvDx41ox/91HkfGbrAxH1OsaJ0FdF26VwcOygkZHM8Uie9K83DzAx


   

Bunk Campers  

 

Bunk Campers heeft een passie voor avontuur en verwelkomt al sinds 2007 gasten van over 

de hele wereld. Met een uitzonderlijk team en wagenpark kijken ze ernaar uit om het volgende 

avontuur van je klanten te organiseren. Hun diensten:  

• Beoordeeld met 4,5 sterren op Trustpilot  

• B2B-portaal voor partners om boekingen te beheren, wijzigingen aan te brengen en 

rapportages uit te voeren  

• Concurrerende nettoprijzen  

• Ondersteuning van partnermarketingcampagnes  

• Speciale accountmanager voor verkoop  

• Kortingen voor lange huurperiodes  

• Huisdiervriendelijke voertuigen   

• Fietsenrekken   

Bunk Campers werkt samen met diverse B2B-partners in heel Europa. Als je geïnteresseerd 

bent in een samenwerking, contacteer Deborah Kelly (Deborah.Kelly@apollocamper.com).  

Lees meer. 
  

   

De ruige schoonheid van het westen van Ierland nu te zien in de film “The 

Banshees of Inisherin”  
  

 

 

De film ontving al 3 Golden Globes en werd 

voor 9 Oscars genomineerd. Niet alleen 

Brendan Gleeson en Colin Farrell spelen de 

hoofdrol in deze prachtige nieuwe film van 

Martin McDonagh, maar ook de Wild Atlantic 

Way. De film werd namelijk opgenomen op de 

eilanden Inis Mór en Achill. Lees meer. 
 

 

 

mailto:Deborah.Kelly@apollocamper.com
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/5PzChd2a5udAjeNWy6i2mRhQDiqN2SSDNZX3J0EKurox/91HkfGbrAxH1OsaJ0FdF26VwcOygkZHM8Uie9K83DzAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/lEguaxcGbOkTWU6NSX49xn3sA3qmCISn2M8f5K2shoEx/91HkfGbrAxH1OsaJ0FdF26VwcOygkZHM8Uie9K83DzAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/Z06ucqfcz9zUCoBnyxqyTW09tgdLHZ1sw12BmVn3dd4x/91HkfGbrAxH1OsaJ0FdF26VwcOygkZHM8Uie9K83DzAx
https://2a47bf48a4cc468dbe8314aa848f8a02.svc.dynamics.com/t/t/iEaNmU9XT2kcjlHNsC3TT0GicEYgiXfHp3lNESw6N0Ux/91HkfGbrAxH1OsaJ0FdF26VwcOygkZHM8Uie9K83DzAx

