
Irlannin suosituimmat paikat
Pohjois-Irlannin kärjen geologisesta ihmeestä, Giant’s Causewaystä, aina lounaisrannikkoa ympäröivään, henkeäsalpaavista maisemistaan
tunnettuun Ring of Kerryn reittiin saakka tarjoaa Irlannin saari monipuolisen kokemuksen jokaiselle kävijälle. Kuluva vuosi vierähtää The
Gathering 2013 –tapahtuman merkeissä; kaikki Irlantiin mieltyneet tai siitä kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita käymään ja osallistumaan
juhlallisuuksiin. Luvassa on lukuisia festivaaleja ja tapahtumia ympäri maata, joten parempaa vuotta käydä Irlannissa saa hakea!

Dublin

Irlannin pääkaupunki Dublin, joka on jo kahdesti ollut ehdolla Euroopan ystävällisimmäksi kaupungiksi, on ymmärrettävästi Vihreän saaren
kävijöiden suosiossa. Kirjallisuusintoilijat pääsevät kulkemaan kuuluisien dublinilaiskirjailijoiden, W. B. Yeatsin ja Bram Stokerin, tarinoiden
jalanjäljissä - mestariteoksestaan Odysseuksesta tunnettua James Joycea unohtamatta. Dublinin rikkaasta kulttuurista kiinnostuneiden
kannattaa suunnata Temple Barin mukulakivikaduille ja käväistä jossakin alueen monista baareista nauttimassa perinnemusiikista ja
tuopillisesta mustaa kultaa. Guinnessin historiasta enemmän kiinnostuneet voivat itse tuntea, maistaa ja haistaa, miten maailman kuuluisinta
stoutia valmistetaan Guinness Storehousessa. Laske itse oma tuopillisesi ja nautiskele seitsemännessä kerroksessa sijaitsevan Gravity Barin
näköalasta.

Gathering -tapahtuma Dublinissa: http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-
Gathering/The%20IOHA%20Handball%20Gathering/30%20August%202013/2254#.UbhtoPmnCSo

Lue lisää: http://media.ireland.com/index.php?p=n&mr=8&id=2294

Dublinin kynnyksellä

Vain tunnin ajomatkan päässä eloisasta Dublinin kaupungista on kävelijän paratiisi, jossa pääsee pakenemaan irlantilaisen erämaan
dramaattisten kukkuloiden koristamaan rönsyilevään maastoon. Irlannin korkeinta ylänköaluetta edustavat Wicklow-vuoret voivat ylpeillä
jääkautisilla laaksoilla, mahtavilla vesiputouksilla sekä kuuluisalla Glendaloughin laaksolla.

Gathering -tapahtuma Wicklow’ssa: http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-
Gathering/Wicklow%20Regatta%20Festival/31%20July%202013/3217#.UbhutPmnCSo

Lue lisää: http://media.ireland.com/index.php?p=n&mr=8&id=2295

Cork

Irlannin etelärannikolla sijaitsee kaupunki, joka tunnetaan yhtä hyvin jazzfestivaalistaan kuin yhtenä maan kulinaarisista polttopisteistä. Ylpeät
corkilaiset uskovat asuvansa ”Irlannin oikeassa pääkaupungissa”. Corkin kaupunki on Dubliniin verrattuna melko pieni, mutta koon ei pidä
antaa hämätä! Corkista löytyy vilkasta yöelämää, upeita ravintoloita, niin moderneja kuin perinteitä tihkuviakin baareja ympäri kaupunkia
ripoteltuna sekä The English Market, katettu ruokatori kaupungin sydämessä. Astu kaupungin ulkopuolelle ja olet kalaravintoloistaan ja
satamastaan tunnetussa Kinsalen maalauksellisessa kalastajakylässä. Jatkamalla edemmäs länteen rantaa pitkin pääsee nauttimaan Länsi-
Corkin villistä kauneudesta: mailikaupalla jatkuvasta rantaviivasta lahdelmineen, autioine hiekkarantoineen ja eloisine pikkukylineen.

Gathering -tapahtuma Corkissa: http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-
Gathering/World%20Mini%20Games/23%20August%202013/1675#.UbhyQ_mnCSo

Lue lisää: http://media.ireland.com/index.php?p=n&mr=8&id=2297

Kerry

Atlantin valtameren äärellä, Irlannin lounaisrannikolla sijaitseva Kerry tarjoaa palan kauneinta, koskemattominta irlantilaista luontoa. Modernia
ja perinteistä mutkattomasti yhdistelevä Killarney on jo useiden sukupolvien ajan toiminut Irlannin matkailun keskipisteenä; kaupungista löytyy
niin vilkas keskusta kuin kansallispuisto ja järviä, jotka tunnetaan ainutlaatuisen kauniista näköalastaan. Killarney on Ring of Kerryn, yhden
Euroopan suosituimman reitin, aloituspiste. 179 km pitkä, ympyränmuotoinen upea maisemareitti kulkee lounaisrannikkoa myötäillen läpi
kaupunkien ja kylien, joista jokaisella on oma rikas historiansa.

Gathering -tapahtuma Kerryssä: http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-
Gathering/Puck%20Fair%20%20/9%20August%202013/989#.Ubh0wfmnCSo

Lue lisää: http://media.ireland.com/index.php?p=n&mr=8&id=2298

Galway

Heimojen kaupunkina tunnettu Galway on kuuluisa taiteellisesta ja boheemista ilmapiiristään. Kaupungin keskusta on Irlannin ainutlaatuisimpia
ja sieltä löytyy perinteisiä kelttiläisiä koruliikkeitä, keskiaikaisia kirkkoja, omaperäisiä kahviloita sekä yllin kyllin vilkkaita baareja ja jokaiseen
makuun sopivia ruokapaikkoja. Aistiaksesi vanhan Irlannin perimmäisen olemuksen sinun on käytävä Connemarassa! Tunnin ajomatka
Galwayn kaupungista länteen vie toiseen maailmaan, joka on täynnä Irlannin kieltä, lauluja, tansseja ja kirjallisuutta. Aivan rannikon vieressä
ovat Aransaaret, Irlannin ehkä kuuluisin saariryhmä. Eristyneisyys on luonut syvän rauhan ilmapiirin ja suojellut rikasta kulttuuriperintöä.

Gathering -tapahtuma Galwayssa: http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-
Gathering/Inishbofin%20Set%20Dancing%20and%20Trad%20Weekend/27%20September%202013/4625#.Ubh1dvmnCSo

Lue lisää: http://media.ireland.com/index.php?p=n&mr=8&id=2299

Derry~Londonderry

Derry~Londonderry, joka myös tunnetaan Muurattuna kaupunkina, on tiivis kaupunki, johon mahtuu runsaasti luonnetta. Derry-Londonderryn
muureja on vaikea paeta, ja kukapa sitä haluaisikaan? Lähes kuusi metriä korkeaa ja vähintään yhtä leveää muuria täydentävät sen
puolentoista kilometrin pituudella erinäiset portit, vartiotornit, rintavarustukset, linnakkeet ja tasanteet. Derry~Londonderry on valittu Iso-
Britannian vuoden 2013 kulttuurikaupungiksi ja se löytyy myös Lonely Planetin tämän vuoden matkakohteiden top 10 -listalta. Ohjelmassa on
runsaasti erilaisia festivaaleja ja tapahtumia läpi vuoden, mukaan lukien maailman suurin perinteisen irlantilaismusiikin tapahtuma, vuosittain



runsaasti erilaisia festivaaleja ja tapahtumia läpi vuoden, mukaan lukien maailman suurin perinteisen irlantilaismusiikin tapahtuma, vuosittain
250 000 kävijää houkutteleva Fleadh Cheoil na hEireann, joten vuodesta 2013 tulee taatusti mieleenpainuva.

Gathering -tapahtuma Derry~Londonderryssä: http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-
Gathering/Fleadh%20Cheoil%20na%20h%C3%89ireann%202013/11%20August%202013/1160

Belfast

Pohjois-Irlannin pääkaupunki on ihanteellinen kaupunkilomakohde, joka pääkaupungin kuhinasta ja kiireestä huolimatta toimii samalla porttina
Pohjois-Irlannin maaseudun rauhaan. Belfastissa on runsas valikoima tyylikkäitä baareja, huippuravintoloita, trendikkäitä klubeja ja Iso-
Britannian parhaita ostospaikkoja. Titanicin synnyinkaupunkinakin tunnettu Belfast huokuu kulttuuria. Siellä ollessaan kannattaa käydä
katsomassa ainakin kaupungintaloa, joka on yksi kaupungin monista suojelluista perinnerakennuksista, tai vasta avattua, maailman suurinta
Titanic-näyttelyä kaupungin sydämessä.

Gathering -tapahtuma Belfastissa: http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-
Gathering/Irish%20Game%20Fair%20and%20Flavour%20Fine%20Food%20Festival/29%20June%202013/4559#.Ubh2m_mnCSo
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