
Irlands Hotspots

I tillegg til det geologiske underet Giant’s Causeway, en kjøretur fra tuppen av Nord-Irland til The Ring of Kerry, verdenskjent for sitt vakre
landskap på sørvestkysten og alt annet man kan se på veien, byr øya Irland på et herlig mangfold for alle besøkende. Dette er året for The
Gathering 2013, en åpen invitasjon til alle med en forkjærlighet til eller interesse for Irland til å komme på besøk og feire med oss. Med så
mange festivaler og arrangementer som finner sted rundt om i landet, har det virkelig aldri vært et bedre år å besøke Irland!

Dublin

Som Irlands hovedstad, og to ganger nominert til Europas vennligste by, er det ikke rart at Dublin er så populær blant besøkende til vår
smaragdgrønne øy. Litterære entusiaster kan spore opp historier om kjente forfattere fra Dublin, som for eksempel WB Yeats, Bram Stoker og
ikke minst James Joyce, best kjent for sitt mesterverk Ulysses. For de som er interessert i Dublins rike kultur, bør man gå nedover de
brosteinsgatene i Temple Bar og ta turen innom en av de mange barene for å nyte tradisjonell musikk og en halvliter. Kanskje er historien om
Guinness mer spennende for deg? I så fall kan du kjenne, smake og lukte på alt som finnes i den verdensberømte og nesten svarte ølen på
Guinness Storehouse. Tapp din egen halvliter og nyt panoramautsikten fra Gravity Bar i 7. etasje.

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

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

Dublins dørstokk

Bare en times kjøretur fra den pulserende byen Dublin finnes alle turgåeres paradis. Hit kan du flykte til irsk villmark blant viltvoksende
landskap og dramatiske åser. Wicklow Mountains er den høyestliggende delen av Irland, og byr på gamle isbre-daler, spektakulære fossefall
og det berømte Glendalough.

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

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

Cork

På Irlands sørkyst ligger en by som er like kjent for sin jazzfestival som å være en av landets kulinariske hotspots. Lokalbefolkningen er en stolt
gjeng som kalles Corkonians, som hevder at de lever i "den egentlige hovedstaden i Irland '. Byen Cork er ganske liten i forhold til Dublin, men
ikke la størrelsen lure deg! Cork har et pulserende natteliv, fantastiske restauranter, og barer; både de litt mer moderne og eldre barer fylt
med historie, som alle ligger spredt over hele byen. Verdt å nevne er også The English Market, som er et overbygget matmarked i hjertet av
byen. Ta turen utenfor byen og se den pittoreske fiskerlandsbyen Kinsale, berømt for sine sjømatrestauranter og havnen. Deretter kan du
bevege deg vestover langs kysten for å oppleve den ville skjønnheten i West Cork, en milelang kystlinje med små viker, øde strender og livlige
små landsbyer.

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

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

Kerry

Vendt mot Atlanterhavet på sørvestkysten av Irland, er Kerry åsted for noen av de vakreste og mest uberørte naturområdene i Irland. Killarney
har vært et senter for irsk turisme i generasjoner, da det klarer å blande det moderne med det tradisjonelle; et livlig sentrum og en
nasjonalpark og innsjøer kjent for sin unike naturskjønnhet. Killarney er utgangspunktet for Ring of Kerry, en av Europas "må oppleves"-
bilturer. En 179 kilometer lang vei som går gjennom den sørvestlige kysten der den spektakulære naturen er overstrødd med små byer og
landsbyer, hver enkelt med sin egen rike historie.

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

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

Galway

I tillegg til å bli kalt City of the Tribes, er Galway kjent for sin kunstneriske og bohemske atmosfære. I et av Irlands mest unike bysentrum finner
du tradisjonelle keltiske gullsmedbutikker, middelalderkirker og sjarmerende kafeer, og det er absolutt ingen mangel på livlige barer og
spisesteder som passer enhver smak. For å føle den ekte essensen av det gamle Irland er Connemara et must! Litt over en times kjøretur vest
for Galway kommer du inn i en annen verden med irsk språk, sang, dans og litteratur i overflod. Like utenfor kysten finner du Aran Islands,
kanskje den mest berømte av Irlands øyer. Her har isolasjon fra omverdenen fostret en dyp følelse av fred og beskyttet den rike tradisjonelle
arven.

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

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

Derry ~ Londonderry

Også kjent som The Walled City, er Derry~Londonderry en kompakt by med mye særpreg. Det er vanskelig å unnslippe veggene i Derry-
Londonderry, og det er heller ingen grunn til det. Det halvannen kilometer lange byggverket er omtrent 6 meter høyt og minst like bredt, og
kompletteres med porter, vakttårn, brystvern, bastioner og plattformer. Som Storbritannias City of Culture i 2013, har Lonely Planet oppført



kompletteres med porter, vakttårn, brystvern, bastioner og plattformer. Som Storbritannias City of Culture i 2013, har Lonely Planet oppført
Derry~Londonderry som et av sine topp 10-steder å besøke i 2013. Et fullpakket program med festivaler og arrangementer hele året, inkludert
verdens største tradisjonelle irske musikkarrangement, Fleadh Cheoil na hEireann, som tiltrekker seg 250.000 besøkende hvert år, legger til
rette for at året 2013 virkelig vil bli LegenDerry.

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

Belfast

Nord-Irlands hovedstad kan by på ideell beliggenhet, ikke bare for storbyferie, men også for å kjenne på det pulserende livet i en hovedstad.
Samtidig er byen inngangsporten til Nord-Irlands avslappende landsbygd. Belfast er fylt til randen av stilige barer, gourmetrestauranter, trendy
klubber og noe av den beste shoppingen i Storbritannia. Belfast er fødestedet til Titanic, og er en by full av kultur. Når man kommer hit på
besøk bør man ta turen innom City Hall, en av byens mange bevarte historiske bygninger, eller den nyåpnede Titanic-utstillingen i hjertet av
byen, som også er verdens største i sitt slag.

Gathering arrangement 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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