
Irlands heta städer
På sträckan från det geologiska underverk som kallas Giant’s Causeway på Nordirlands yttersta spets till turistvägen Ring of Kerry i sydväst,
som är världsberömd för sina hisnande scenerier, erbjuder Irland varje besökare upplevelser av alla de slag. I år firar vi också The Gathering
2013, som samlar irländare i förskingringen, och vi välkomnar alla som är intresserade av Irland att komma och fira med oss. Med så många
festivaler och evenemang runtom i landet är det just i år rätt tillfälle att besöka Irland!

Dublin

Dublin har blivit utsett till den vänligaste staden i Europa två gånger. Att den irländska huvudstaden är så populär bland den gröna öns
besökare förvånar inte. Litteraturentusiasten kan vandra i spåren av berättelser av berömda Dublinförfattare som W.B Yeats och Bram Stoker,
för att inte tala om James Joyce, mest känd för sitt mästerverk Ulysses. Om du är intresserad av Dublins rika kulturliv ska du gå längs
kullerstensgatorna i Temple Bar-området och slinka in på någon av de många pubarna för att avnjuta traditionell musik och en pint ”black
stuff”. Lockar Guinness historia mer? Då kan du gå till Guinness Storehouse och känna, smaka och lukta på allt som ingår i den
världsberömda drycken. Servera dig din egen pint och njut av panoramautsikten på sjunde våningen i Gravity bar.

Det händer i Dublin: http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-
Gathering/The%20IOHA%20Handball%20Gathering/30%20August%202013/2254#.UbhtoPmnCSo

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

På tröskeln till Dublin

Bara en timmes bilfärd från den pulserande huvudstaden ligger ett vandringsparadis där man kan dra sig tillbaka till den irländska vildmarken,
till vida och dramatiska bergstrakter. Wicklow Mountains är det högsta höglandsområdet på Irland med det berömda Glendalough,
spektakulära vattenfall samt dalar formade av tunga, framglidande glaciärer.

Det händer i Wicklow: http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-
Gathering/Wicklow%20Regatta%20Festival/31%20July%202013/3217#.UbhutPmnCSo

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

Cork

Cork är en stad på Irlands sydkust som är lika känd för sin jazzfestival som för att vara en av landets kulinariska innestäder. Stadens invånare
(”Corkonians”) är ett stolt släkte som anser att de bor i Irlands verkliga huvudstad. Cork är en liten stad i jämförelse med Dublin, men låt dig
inte luras av det. Cork har ett pulserande nattliv; fantastiska restauranger och pubar, moderna såväl som historiska, är utspridda över hela
staden, och i hjärtat av staden ligger The English Market, en matmarknad under tak. Utanför staden ligger den pittoreska fiskebyn Kinsale,
som är berömd för både sina fiskrestauranger och sin hamn. Fortsätt sedan västerut längs kusten och upptäck det vackert vilda West Cork
med dess vidsträckta kustlinje med små vikar, folktomma stränder och livliga små byar.

Det händer i Cork: http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-
Gathering/World%20Mini%20Games/23%20August%202013/1675#.UbhyQ_mnCSo

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

Kerry

På sydvästra Irland vid Atlantkusten ligger Kerry med några av Irlands vackraste och mest orörda naturmiljöer. Killarney har varit ett centrum
för irländsk turism i generationer, vilket kan bero på dess naturliga blandning av det moderna med det traditionella. Staden har ett livligt
centrum och nationalparken och sjöarna i dess närhet är berömda för sin naturskönhet. Killarney är också utgångspunkten för Ring of Kerry,
ett av bilturistens ”måsten” i Europa. Det är en 179 km lång rundtur vid den sydvästra kusten med spektakulära scenerier och många städer
och byar som alla har sin egen rika historia.

Det händer i Kerry: http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-
Gathering/Puck%20Fair%20%20/9%20August%202013/989#.Ubh0wfmnCSo

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

Galway

Staden Galway, som även kallas the City of the Tribes, är känd för sin konstnärliga och bohemiska atmosfär. Den har ett av Irlands mest
särpräglade stadscentrum med traditionella keltiska smyckesaffärer, medeltida kyrkor, pittoreska kaféer och talrika livliga pubar och matställen
för alla smaker.

   Till området Connemara väster om staden Galway är det bara drygt en timmes bilfärd. Där kommer man in i en annan värld: det irländska
språket, sånger, dans och litteratur förekommer i överflöd. Vill du uppleva det gamla Irlands sanna väsen är Connemara ett måste!

   Alldeles utanför kusten ligger Aranöarna, som räknas till Irlands ryktbaraste. Tack vare deras isolerade läge har ett rikt traditionellt arv
kunnat leva vidare, och här kan man verkligen erfara en djup känsla av frid.

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

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

Derry/Londonderry

Derry, eller Londonderry,kallas också The Walled City. Det är en kompakt stad med massor av karaktär. Det är svårt att undvika murarna i
Derry/Londonderry, men varför skulle man vilja göra det? Det 1,5 km långa ovala byggnadsverket är cirka 6 m högt och minst lika brett och



kompletteras med portar, vakttorn, bröstvärn, bastioner och kanonställningar. Derry/Londonderry är Storbritanniens kulturstad 2013 och finns
med på Lonely Planets topp-tio-lista över städer att besöka 2013. För hela året finns ett späckat program med festivaler och evet. Bland
dessa världens största evenemang med traditionell irländsk musik, Fleadh Cheoil na hEireann, som brukar dra till sig 250 000 besökare.
Under 2013 kan man verkligen tala om Londonderry som LegenDerry!

Det händer i Derry/Londonderry: http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-
Gathering/Fleadh%20Cheoil%20na%20h%C3%89ireann%202013/11%20August%202013/1160

Belfast

Nordirlands huvudstad har ett idealiskt läge, inte bara för en veckoslutresa utan även för att uppleva liv och rörelse i en storstad som också är
inkörsport till lugnet på Nordirlands landsbygd. Belfast har ett överflöd av eleganta pubar och barer, gourmetrestauranger och trendiga
klubbar; där finns också några av de bästa inköpsställena i Storbritannien. Belfast, Titanics födelseplats, är en stad som rymmer massor av
kultur. Passa på att besöka rådhuset, som är en av stadens många bevarade historiska byggnader, eller världens största Titanic-utställning,
som nyligen öppnats i centrum.

Det händer i Belfast: 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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