
Topp 10 grunner til å elske Dublin i sommer
Leter du etter et sted å dra på ferie i sommer? Du trenger ikke lete lenger! Dublin har alt du trenger, en by fylt med spenning og
moro…

Kom og opplev Dublins eksplosive blanding av energi, varme og stil. Byen ligger kun 20 minutter fra den travle kystlinjen, hvor du kan bruke
tiden din på vannsport, golf eller nyte en flott gåtur. Og drar du litt lenger ut, så finner du Dublin Mountains, hvor fjellvandring og sykling venter
deg ..

1. Fantastiske museer!

Opplev Dublins fargerike historie i en av byens mange spennende museer. Forbered deg på å bli sjarmert av ulike utstillinger inkludert U2
suvenirer, James Joyces dødsmaske, irsk skattehistorie, antikke dukker og bamser, samt enda et museum dedikert til Leprechauns – så se
opp for en gryte med gull!

2. På sykkelen din!

Lei deg en sykkel og utforsk Dublin med stil. Hopp på en Dublin Bike, sus gjennom byen og opplev alle turistattraksjonene, eller prøv en unik
Glide Segway Tour i Docklands, hvor man kjører langs elvebredden med sjøbrisen i ansiktet. Det finnes også en omvisning i Phoenix Park, en
park som er dobbelt så stor som Central Park i New York!

3. En fest av puber!

Det kan ikke komme som noen overraskelse at Dublin har mer enn 1000 puber, og mange av pubene er kjente møtesteder for den litterære
eliten, kunstnere, rockestjerner og selvfølgelig andre Dubliners. Prøv et av de viktorianske vannhullene eller nyt en håndlaget øl i en av byens
lekre gastropuber. Det er mye å velge mellom! Avslutt med et par cocktails, len deg tilbake og nyt synet av livet i Dublin, eller kanskje har du
lyst til å oppleve tradisjonell irsk musikk? Valget er ditt!

4. Erobre kysten!

Dublin er bare 20 minutter unna en nydelig kystlinje, og Dublin Bay er paradis for eventyrere. Få en fantastisk opplevelse på en speedbåt,
overvinn bølgene i en kajakk, ta en dukkert i den berømte Forty Foot eller på en av de mange fantastiske strendene bare minutter fra byen.
Gå rundt Hill of Howth, og ta innover deg den fantastiske utsikten over Bull Island, prøv fiskelykken, og hvis du er heldig, kan du se lokale seler
svømme i havnen.

5. Følg en spennende tur!

Opplev noen av Dublins skjulte perler til fots - lær om de store irske forskerne, opplev bakgatekunst eller besøk en historisk koloni for
spedalske. Gå deg bort i en labyrint av trange gater, fylt med sitater fra Joyce, Behan, Beckett og Yeats på Literary Pub Crawl.

6. Rock på en konsert!

Dublin er en viktig sentrum talentfulle musikere og byen er fylt med dusinvis av summende scener for både levende musikk og komedie.
Whelan’s er en av byens mest kjente konsertarenaer, proppfullt av action hver kveld, hele uken. The Button Factory er et blomstrende
spillested med livemusikk på det nylig renoverte Temple Bar Music Centre. Workman’s Club ligger i en georgiansk bygning på kaia, og er blitt
Dublins nye møtested for hipstere, så ta på deg noe vintageklær. For en god latterkrampe er The Laughter Lounge et must.

7. Få med deg kafekulturen!

Mens puben er et kjært sted for mange i Dublin, så kommer kafeer og tebarer på en sterk andreplass. Oppdag avslappende, men funky
kafeer som serverer den fineste kaffen og deiligste maten. Ikke gå glipp av Bewleys Café på Grafton Street - en ekte Dublin institusjon - eller
The Queen of Tarts, som serverer smakfulle kaker. Wall and Keogh er en tebar som selger sushi, mens Metro Café ved Stephens Green er et
perfekt sted for å sitte og skue på mennesker.

8. Shop til you drop!

Dublin har et mylder av butikker og markeder plassert rundt omkring i de travle bakgatene. Oppdag loppemarkeder, designer-kollektiver, og
pop-ups som selger alt fra high fashion og tilbehør til kunst, bøker, pyntegjenstander, suvenirer, frimerker og mynter.

9. Spis som en konge!

Uansett hvor du går i Dublin, vil du kjenne duften av deilig mat. Byen er en gourmethimmel med et frodig utvalg av restauranter, som tilbyr stor
variasjon til høy verdi. Det finnes fantastiske Michelin-stjerne spisesteder som L’Ecrivain eller Chapter One, men også billigere lokale
alternativer som serverer god mat og munter stemning. Nye restauranter åpner hele tiden.

10. Og noe annet...!

Dublin er full av ville og unike opplevelser. Gå under jorden og møt Tom og Jerry, den mumifiserte katten og rotta er begravet i den
fascinerende middelalder krypten i Christ Church Cathedral. Få med deg en kunstfilm på Irish Film Institute, i Temple Bar, som ligger i et hus
brukt som møtested for Kvekersamfunnet i det 17. århundre. Og visste du at St Valentine’s levninger ligger i en kiste i Whitefriar Street kirke?
Kom og gi din hyllest til den vakreste av alle helgener! Besøk Croke Park Stadium, et sentrum for gælisk sport, eller hopp på en Skyline Tour
og se byen fra 44 meters høyde. Når du er tilbake på bakken, ro ned og opplev majestetiske fugler på nært hold i Dublin Falconry i
Balbriggan, hvor det blant annet arrangeres Hawk Walk.

Klikk her for å lese mer!

www.ireland.com 
www.visitdublin.com
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