
 

Benieuwd naar al onze leerzame én leuke bestemmingen voor schoolreizen? 

Bekijk dan onze website: www.schooltourcompany.nl.  

Tel: 0485-213052, Mail: info@schooltourcompany.nl 

Of volg ons op Facebook, Instagram of Twitter: School Tour Company NL 

 

BAILE ÁTHE CLIATH - DUBLIN 

 

IERLAND 
|HELE  JAAR DOOR MOGELIJK | HOOFDSTAD | 

 

Dublin is onze uitblinker! 

Gezien onze eigen         

(woon)ervaringen en ons 

zusterbedrijf in Dublin kennen 

wij deze stad en de 

omgeving erg goed. 

Hierdoor kunnen wij een 

interessant programma 

samenstellen vol met  

educatieve belevingen. 

Een actieve dag naar de 

Wicklow Mountains met 

outdooractiviteiten is ook 

zeker mogelijk! 

Kijk op de volgende pagina 

en kies de activiteiten die bij 

jullie groep passen. 

 

 

 

Bij aankomst in deze bruisende stad merk je al dat 

de Ieren trots zijn op hún stad, hún bruisende 

geschiedenis en hún cultuur. 

Dubliners zijn erg vriendelijk en vinden het leuk om 

nieuwe mensen en culturen te leren kennen. De 

binnenstad is klein en makkelijk te belopen. Begin 

de dag met een speurtocht of een 

stadswandeling om de stad leren kennen.  De 

Keltische taal in combinatie met de cultuur is er 

één die de Ieren graag op toeristen over brengen! 
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Kies uit de volgende leerzame 

en leuke activiteiten: 

• St. Patrick’s Cathedral 

• Christ Church  

• Cathedral,Glasnevin 

Cemetery 

• Kilmainham Goal 

• General Post Office 

rondleiding 

• Dublin Zoo educational 

programme 

• Fietsen in Phoenix Park 

• Museum of Natural 

History 

• National Gallery & 

Gallery of Photography 

• Dublin Castle 

• Trinity College  

• Viking Splash tour 

• Book of Kells 

• Croke Park 

• Howth, schiereiland met 

leuke activiteiten zoals 

een klifkust wandeling  

• Wandeling door de 

Docklands; oud & 

nieuwbouw naast elkaar 

• Traditional Irish ‘Ceili’ 

dancing evening 

• Gaelic Football, Hurling, 

Handball & Cycling 

• English Language classes 

Accommodaties: Hostel/Hotel, 

Gastgezinnen. 

Voor uw groep zal het 

programma helemaal op maat 

samen worden gesteld.  
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