
De 10 bedste grunde til at forelske sig i Dublin denne sommer
Leder du efter et sted at tage på ferie denne sommer? Du behøver ikke at lede længere! – Dublin har alt du leder efter, en by
fyldt med oplevelser!

Oplev Dublins eksplosive blanding af energi, varme og stil. Der er kun 20 minutter til den smukke kystlinje, hvor du kan bruge tiden på
vandsport, golf og nyde en flot gåtur. Tager du lidt længere væk, er du i hjertet af Dublin Mountains, hvor vandre- og cykelture venter på dig…

1. Pragtfulde museer!

Oplev Dublins farverige historie i en af byens mange spændende museer. Forbered dig på at blive fortryllet af de mange forskellige udstillinger
som en U2-udstilling, James Joyces dødsmaske, irsk beskatningshistorie, antikke dukker, teddybjørne og sågar et museum dedikeret til
Leprechauns – hold udkig efter en krukke med guld!

2. På cykel!

Lej en cykel og oplev Dublin med stil. Stig op på en Dublin Bike og sus rundt til byens seværdigheder eller prøv den enestående Glide Segway
Tour rundt i havneområdet - glid langs flodens bred og nyd den friske luft i ansigtet. Glem ikke turen rundt i Phoenix Park, der er dobbelt så
stor som Central Park i New York!

3. En overflod af pubber!

Det kommer næppe som en overraskelse, at Dublin har mere en 1.000 pubber, og mange af disse er berømte for deres stamgæster:
forfattere, kunstnere, rockstjerner og naturligvis Dublins store personligheder. Vælg frit mellem de mange victorianske udskænkningssteder
eller prøv den håndbryggede øl i en af byens lækre gastropubber. Slut af med cocktails og læn dig tilbage og nyd synet af livet i Dublin, eller
måske du har lyst til at opleve god traditionel irsk musik? Valget er dit!

4. Erobr kysten!

Dublin ligger kun 20 min fra en smuk kystlinje, og Dublin Bugt er et paradis for de eventyrlystne. Få en fantastisk oplevelse i en speedbåd, rul
med bølgerne i en kajak, eller hop i vandet fra det berømte Forty Foot, eller fra en af de mange fantastiske strande, der ligger få minutter fra
byen. Tag en vandretur rundt om Hill of Howth, og sug den fantastiske udsigt over Bull Island til dig. Prøv at fiske, og hvis du er heldig, kan du
se de lokale sæler svømme i havnen.

5. Følg en spændende rute!

Oplev nogle af Dublins skjulte perler til fods – lær om de store irske videnskabsmænd, udforsk udstillingerne med undergrundskunst, eller
besøg en historisk koloni for spedalske. Du kan vandre gennem en labyrint af smalle gader fyldt med citater af Joyce, Beckett og Yeats på
Literary Pub Crawl.

6. Rock med i et af de mange spillesteder!

Dublin har et bredt spektrum af talentfulde musikere og byen er fyldt med trendy spillesteder med live musik og stand-up. Whelan’s er et af
byens mest kendte spillesteder, propfyldt med action alle ugens dage. The Button Factory er et blomstrende spillested i det for nyligt
renoverede Temple Bar Music Centre. Workman’s Club ligger i en georgiansk bygning ved byens kaj og er blevet Dublins nye mødested for
hipstere – så tag dit bedste vintage-tøj på. Hvis du er ude på at få et godt grin, er The Laughter Lounge et must.

7. Sug cafékulturen til dig!

Mens pubben er samlingsstedet for mange i Dublin, så kommer caféer og tehuse ind på en stærk andenplads. Opdag afslappede, men funky
caféer som serverer den bedste kaffe og den dejligste mad. Gå ikke glip af Bewleys Café på Grafton Street – en ægte institution i Dublin –
eller The Queen of Tarts, der serverer fantastiske kager. Wall and Keogh er et tehus, der sælger sushi, mens Metro Café i Stephens Green er
et godt sted at betragte mennesker.

8. Shop til du segner!

Dublin har et mylder af butikker og markeder i de travle sidegader. Opdag loppemarkeder, designer-kollektiver og pop up-butikker, der sælger
alt fra højeste mode og accessories til kunst, bøger, pyntegenstande, souvenirs, frimærker og mønter.

9. Spis som en konge!

Hvor end du går i Dublin, vil du blive beruset af duften af dejlig mad. Byen er et gourmetparadis med et frodigt udvalg af restauranter, som
byder på mad af høj kvalitet og stor variation. Du kan vælge mellem Michelin-restauranter som L’Ecrivain eller Chapter One, men du kan også
vælge billigere lokale alternativer. Der dukker hele tiden nye restauranter op.

10. Og nu til noget helt andet…!

Dublin er spækket med skøre og unikke oplevelser. Gå under jorden og mød Tom og Jerry, den mumificerede kat og mus, som er begravet i
den fascinerende middelalderlige krypt i Christ Church Cathedral. Se en kunstfilm på Irish Film Institute i Temple Bar, som ligger i et tidligere
mødested for kvækersamfundet fra det 17. århundrede. Vidste du, at St Valentine’s levninger ligger i en kiste i Whitefriar Street Church? Kom
og hyld den bedste af alle helgener! Besøg Croke Park Stadium, et centrum for gælisk sport, eller hop på en Skyline Tour og se byen fra 44
meters højde. Når du kommer ned på jorden igen, kan du slappe af og komme helt tæt på de majestætiske fugle i Dublin Falconry i Balbriggan,
hvor der blandt andet arrangeres Hawk Walk.

Klik her for at læse mere!
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