
  

WORKSHOP ON TOUR  

DUBLIN 

 



 

De inspiratietour naar Dublin 
 

Dublin is als Ierse hoofdstad een centrum van kunst, cultuur en entertainment, met een rijke, 

gastvrije sfeer en een meeslepende geschiedenis. Het is een fijne stad om in te vertoeven met 

enorm vriendelijke en behulpzame inwoners. Bovendien herbergt Dublin een rijkdom aan 

pubs, restaurants, cafés, horecaconcepten en nachtclubs.  

Na enkele jaren is de workshop on tour Dublin terug van weggeweest en het is een absolute 

must voor iedere horecaondernemer om met deze tour mee te gaan! Deze tour is geheel 

vernieuwd: hij duurt nu 3 dagen, en we zullen – op een paar na – allemaal nieuwe bedrijven 

bezoeken! Uiteraard is de typische Ierse sfeer onveranderd gebleven. Hierdoor is de tour niet 

alleen een aanrader voor horecaondernemers die nog nooit zijn mee geweest, maar ook voor 

ondernemers die al eerder aan deze inspiratietour hebben deelgenomen.  

Op de volgende pagina’s treft u aan wat deze inspiratietour van dag tot dag inhoudt. We 

hopen dat u net zo enthousiast wordt over deze tour als dat wij zijn!  

  



 

  



 

Dag 1: 
 

• Vertrek vanaf Schiphol  

• Vervoer van luchthaven naar het hotel  

• Geniet van een heerlijke lunch met Italiaanse twist in dit prachtige bedrijf  

• Bezoek aan een authentieke, sfeervolle Ierse pub die al honderden jaren oud is 

• Leuke wandeling door sfeervolle arcades  

• Een tour door een bedrijf dat wij in 2015 ook hebben bezocht – echter door hun 

halfjaar durende verbouwing in 2018 herken je het niet meer terug!  

• Achter de muren van dit “woonhuis” schuilt een prachtig restaurant voor een hapje 

en een drankje  

• Daarna ‘underground’ Mexicaans eten, als je hier lang genoeg zit zul je het 

restaurant zien omvormen naar een uitgaansgelegenheid  

• Van Mexico naar Azië: in dit unieke bedrijf sluiten we de dag af 

 

  



 

Dag 2:  
 

• Zorg dat je niet verdwaalt in dit unieke bedrijf 

• Dompel je onder in de Jameson Distillery experience! 

• Lunch in het oudste (!) café van Ierland  

• Hoe je van een oude bioscoop een brouwerij maakt: we gaan het meemaken  

• Voor de liefhebbers: bezoek van een bar voor de echte Dubliners, hiermee sluiten 

we de tweede dag af, rond half 4 

• Aanrader: dompel jezelf onder op je vrije middag en avond in het Temple Bar district 

en geniet van de live muziek die je in iedere pub daar aan treft  

 

  



 

Dag 3:  
 

• Ooit was het een bank. Maar als bar heeft het al vele prijzen gewonnen, waaronder 

beste bar van Ierland 

• Bezoek van een modern bedrijf, ooit ontstaan in Londen. Houd je ogen open, wie 

weet zie je nog een celebrity!  

• Afsluitende lunch in een bar. De inspiratie voor deze bar komt van de ruin bars in 

Boedapest   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Wat krijgt u?  
 

• Retourvlucht Amsterdam – Dublin  

• Vervoer van en naar luchthaven   

• Twee overnachtingen in centraal gelegen, gastvrij hotel 

• Diner en drie keer lunch 

• Alle hapjes en drankjes tijdens de bezoeken van horecabedrijven 

• Alle vervoerskosten zoals taxi tijdens de bezoeken van horecabedrijven  

• Entreebewijs voor de Jameson Distillery Tour 

• Prijs is gebaseerd op een tweepersoonskamer, toeslag voor eenpersoonskamer is  

€ 150,- 

 

• Deelnameprijs is € 995 excl. btw p.p.  

 

Heeft u interesse in deze inspirerende tour? Neem dan contact op met: 

 

Eric Siebenheller 

Tel:  06 – 55 79 41 45  

Email: eric@siebenheller.nl 

 

mailto:eric@siebenheller.nl

