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
Ervaar lekkere Whiskey’s in de Jameson Distillery experience!
Bezoek aan oudste café van Ierland: The Brazen Head
Bezoek aan bedrijf met 7 (!) concepten onder één dak
Diner in authentiek Iers restaurant met live muziek
Aanrader: dompel jezelf onder op je vrije avond in het Temple Bar district en geniet
van de live muziek die je in iedere pub daar aantreft.

Dag 2:
•
•
•
•
•
•
•

Fietstour door Dublin
Lunch en rondleiding in een premium sport bar (multifunctionele venue, met Europa’s
grootste indoor 4k scherm)
Zorg dat je niet verdwaalt in dit unieke bedrijf
Eindeloos genieten van een cocktail in café en Seine
Naar 37 Dawson Street plus proeverij en rondleiding
Diner in Zozimus
Aanrader: ga terug naar het bedrijf waar wij geluncht hebben en geniet van sport in
combinatie met een biertje dat op de eerste verdieping van dit bedrijf gebrouwen is.

Dag 3:
•

In de ochtend: vrije invulling. Bezoek eventueel de Guinness brouwerij of ga lekker
shoppen

•

Lunch in een uniek bedrijf

•

Middag: helaas is het weer tijd om terug te gaan.

Wat krijgt u?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retourvlucht Amsterdam – Dublin
Vervoer van en naar luchthaven
Twee overnachtingen in centraal gelegen, gastvrij hotel
Twee keer diner en drie keer lunch
Ticket voor de fietstour
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
€ 200,-

•

Deelnameprijs is € 895,- excl. btw p.p. (nader te bepalen)

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

Eric Siebenheller
Tel:
06 – 55 79 41 45
Email: eric@siebenheller.eu

