10 syytä ihastua kesäiseen Dubliniin
Mietitkö, minne lähtisit kesälomalla? Tule Dubliniin! Täällä riittää hauskaa ja jännittävää tekemistä.
Tule kokemaan Dublinin räjähtävä sekoitus energiaa, lämpöä ja tyyliä. Kaupungista pääsee 20 minuutissa rannikolle vesiurheilun, golfin ja
henkeäsalpaavan kauniiden kävelymaastojen ääreen. Vain vähän kauempana kohoavat Wicklow-vuoret, jotka tarjoavat upeat puitteet
patikointi- ja pyöräilyretkille.
1. Mahtavat museot
Sukella Dublinin värikkääseen historiaan eriskummallisissa ja cooleissa museoissa. Niissä pääset näkemään näyttelyjä laidasta laitaan: U2muistoesineitä, James Joycen kuolinnaamion, verohistoriaa, antiikkinukkeja ja nallekarhuja... Pistäydy myös leprechauneille omistetussa
museossa katsomassa, josko löytäisit ruukullisen kultaa!
2. Pyörän selkään
Ota pyörät allesi ja tutustu Dubliniin tyylillä. Hyppää Dublin Biken selkään ja polkaise nähtävyydestä toiseen, tai kokeile ainutlaatuista Glide
Segway Touria ja tutustu Docklandsin ranta-alueeseen merituulen hyväillessä kasvojasi. Halutessasi voit suunnata myös Phoenix Parkiin, joka
on kaksi kertaa New Yorkin Central Parkin kokoinen.
3. Loputtomasti pubeja
Ketään ei varmastikaan yllätä, että Dublinissa on yli tuhat pubia. Valitse omasi kirjailijoiden, taiteilijoiden, rocktähtien ja muiden paikallisten
kuuluisuuksien kantapaikkojen, viktoriaanisten juottoloiden ja uusimpia pienpanimo-oluita tarjoavien gastropubien joukosta. Iltaa voit jatkaa
vaikkapa cocktaileja nauttien, ohikulkijoita katsellen ja perinteistä irkkumusiikkia kuunnellen.
4. Valloita rannikko
Dublinista on rosoiselle rannikolle vain 20 minuutin matka, ja koko Dublinin lahti on oikea seikkailijan paratiisi. Pidä hauskaa moottoriveneen
ohjaksissa, anna aaltojen kuljettaa kajakkiasi tai pulahda uimaan kuuluisassa Forty Footissa tai jollain kaupungin monista upeista rannoista.
Patikoi Hill of Howthin ympäri ja nauti Bull Islandille avautuvista näkymistä tai kokeile kalastusta. Jos olet onnekas, voit nähdä hylkeitä
uiskentelemassa sataman lähistöllä.
5. Kiehtovia kävelykierroksia
Tutustu Dubliniin kävellen, niin löydät kätkettyjä helmiä: opit irlantilaisista tieteilijöistä, pääset sivukujien taidenäyttelyihin ja jopa historialliseen
leprasairaiden yhteisöön. Literary Pub Crawl -kävely ohjaa sinut kapeiden kujien labyrinttiin, jossa saat kuulla otteita Joycen, Behanin,
Beckettin ja Yeatsin teoksista.
6. Rokkaa keikalla
Dublin tarjoaa lahjakkaille muusikoille oivan kasvualustan, sillä kaupungissa on tusinoittain suosittuja keikkapaikkoja. Myös komediaa esitetään
monilla lavoilla. Yksi Dublinin tunnetuimmista keikkapaikoista on Whelan’s, joka herää eloon viikon jokaisena iltana. Suosittu The Button
Factory sijaitsee entisöidyssä Temple Bar Music Centressä. Kaupungin uudeksi hipster-keskukseksi noussut Workman’s Club on rakennettu
jokirantaan Yrjöjen aikaiseen rakennukseen. Sonnustaudu sinne lähtiessäsi vintageen! Jos kaipaat kunnon nauruja, ota suunnaksi The
Laughter Lounge.
7. Keskity kahvilakulttuuriin
Pubeilla on selvästikin ykköspaikka dublinilaisten sydämessä, mutta kahvilat ja teehuoneet tulevat hyvänä kakkosena. Lähde löytöretkelle
upeisiin rentotunnelmaisiin kahviloihin, joissa on hienoimpien kahvien lisäksi tarjolla erinomaista ruokaa. Testaa ainakin paikallinen instituutio
Bewleys Café Grafton Streetillä tai suussa sulavia kakkuja tarjoava The Queen of Tarts. Wall and Keogh -teehuoneelta saa sushia, ja Metro
Café Stephens Greenin kupeessa on mitä mainioin paikka ohikulkijoiden katseluun.
8. Ostoksia, ostoksia, enemmän ostoksia
Dublinin vilkkaat sivukadut ovat täynnä monenkirjavia myymälöitä ja marketteja: kirpputoreja, design-yhteisöjä, pop-up-myymälöitä...
huippumuotia ja koruja, taidetta, kirjoja, koristeita, muistoesineitä, postimerkkejä ja kolikoita.
9. Nautiskele mahan täydeltä
Herkullisen ruoan tuoksut huumaavat kaikkialla Dublinissa. Kaupunki on herkuttelijan taivas, jonka ravintolat tarjoavat vaihtoehtoja jokaiseen
makuun ja jokaiselle kukkarolle. Jos rahasta ei ole puutetta, voit kokeilla Michelin-tähdillä palkittuja L’Ecrivainia ja Chapter Onea. Edullisempaa
mutta silti herkullista purtavaa tarjoavat etniset ravintolat, ja uusia ruokapaikkoja avataan jatkuvasti.
10. Jotain vähän erilaista
Dublinissa voi tehdä monenlaisia hulluja ja eriskummallisia juttuja. Christ Church Cathedralin alla sijaitsevassa kiehtovassa keskiaikaisessa
kryptassa voit käydä tervehtimässä Tomia ja Jerryä eli kissan ja rotan muumioita. Temple Barin 1600-luvulta peräisin olevassa kveekarien
kokoustilassa pääset katsomaan Irish Film Instituten valitsemia taide-elokuvia. Ja tiesitkö, että Pyhän Valentinuksen maalliset jäännökset
löytyvät Whitefriar Street Churchistä? Käy ihmeessä osoittamassa kunniaa tälle rakastavaisten nimikkopyhimykselle! Jos tahdot katsoa
kaupunkia lintuperspektiivistä, suuntaa gaelilaisten lajien pyhälle paikalle eli Croke Park -stadionille ja kapua 44 metrin korkeuteen Skyline
Tourille. Kun olet palannut maan kamaralle, voit jatkaa lintuteemalla ja lähteä ottamaan lähituntumaa haukkoihin. Dublin Falconry
Balbrigganissa tarjoaa Hawk Walk -elämyspaketteja.
Lue lisää täällä!
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