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PRAKTISCH

Dublin
‘De Liffey-rivier verdeelt
Dublin in twee stukken:
het arme North en het
rijke South. De president
heeft zijn huis echter in
North, in Phoenix Park.’
* hoe kom je er?

Ryanair biedt retourvliegtickets
naar Dublin aan v.a. € 33. Bij
KLM betaal je rond de € 100.

* vervoer in en om Dublin

Te voet: de afstanden in Dublin
zijn niet groot, dus als voetganger
kom je een eind.
Bus: in Dublin rijden veel dubbeldekkers rond, die je voor € 2 van
A naar B brengen. Er zijn ook
kaarten voor meerdere dagen te
krijgen.
Tram: de Luas heet ‘ie en hij rijdt
twee routes. Enkeltje kost € 2,30.
Fiets: er is een goed toegankelijk
fietsenplan. Je pikt een fiets op
van de ene plek en stalt hem op
een andere. Het eerste half uur is
gratis. dublinbikes.ie.
Trein: de DART is ideaal om mee
langs de kustlijn te reizen.

* wanneer gaan we?

Het klimaat in Dublin is met dat
van Amsterdam te vergelijken,
behalve dan dat het nog nét even
iets vaker én langer kan regenen.
Ook in de zomermaanden. Dus
wanneer je ook gaat, stop altijd
een paraplu in de tas!

eten
Bord Gáis Energy Theatre.

* 3x slapen

• Trinity Hotel. Glamourous
hotel met perfecte ligging én –
niet onbelangrijk – een lekker,
uitgebreid ontbijtbuffet. 2, Pearse
Street, trinitycityhotel.com.
• The Dean. Designhotel met
mooie kamers en een nog mooiere
bar op de bovenste verdieping,
goed voor een panorama over
de stad. 33, Harcourt Sytreet,
deandublin.ie.
• Generator Hostel. Low
budget slapen naast de Jameson
destilleerderij in het upcoming
Smithfield. Met een gezellige
lounge-ruimte. Smithfield Square,
generatorhostels.com/dublin.

* 3x lunchen

• Herb Street. Zoek een tafel
tussen de carrièremakers van de
Docklands en maak een keuze
uit de grotendeels vegetarische,
lokale gerechten.
Hanover Quay, herbstreet.ie.
• Wuff. Cosy buurtbistro voor
ontbijt, lunch & diner in Stoneybutter. 23, Benburb Street, wuff.ie.
• Marker Hotel. Niet per se
voor het eten, wel voor de setting.
Lekker posh, op het dak en dus

met uitzicht over de kantoren van
‘s werelds grootste tech-bedrijven.
Grand Canal Square,
themarkerhoteldublin.com.

* reisgidsen

• Time to momo (€ 19,45) biedt
handige, praktische info én leuke,
niet zo voor de hand liggende
adressen – getipt door een local.
• Dublin uit de serie ANWB Extra
(à € 10,50): compacte reisgids
die alles biedt, inclusief handige
uitneembare plattegrond, voor
een citytrip.
• En de Capitool reisgids Dublin
(€ 39,95) laat je zien waar andere
reisgidsen over schrijven.

* informatie & sites

> ireland.com, super handige
(Nederlandstalige) site van het
Iers Verkeersbureau. Startpunt
voor je Ierlandreis.
> visitdublin.com, site met
originele tips over What to see
and do in Dublin?

• The Porter House. Dé plek
om lokaal bier te proeven
en een simpele maaltijd te
gebruiken met Ierse muziek
op de achtergrond.
16-18, Parliament Street,
theporterhouse.ie.
• The Ivy. Alleen al voor het
interieur (klassiek jaren 50,
met veel blauw en goud),
maar ook voor de niet te
versmaden lamb stew.
1-4, Parliament Street,
theivydublin.ie.
• The Fish Shop. Vis eten
tussen de hipsters, om de
sfeer van Stoneybutter
volmondig te ervaren.
Check ook klein zusje Fish
+ chips één straat verder.
6 Queen Street,
fish-shop.ie
• The Boat Restaurant &
Bar. Stap aan boord voor
een cocktail op het dek of
schuif aan tafel voor een
Ierse biefstuk. Quay 16,
mvcillairne.com.

In Dublin stond de wieg van veel bekende schrijvers en dichters, zoals
toneelschrijver William Butler Yeats. Ook Oscar Wilde, Jonathan Swift en
George Bernard Shaw waren Dubliners. Nog beroemder zijn de bandleden
van popband U2. De stad Dublin figureert in veel van hun videoclips en ze
hebben hier hun eigen hotel: The Clarence Hotel. Op dit moment bouwt de
band in de Docklands de zogenaamde U2-tower, die de hoogste toren
van het land moet worden.

3-daagse reis Dublin
VANAF € 329 pp
Dublin is de perfecte stad voor een weekendje weg. Lekker dwalen,
shoppen, een museum bezoeken en dan ‘s avonds uitblazen in een
pub met een glas Guinness. Let’s go!

Guinness, what else?

* 6 Dublin toppers

1 Trinity College: de universiteit
waar Oscar Wilde en Samuel
Beckett studeerden. Wandel een
rondje over de campus en neem
een kijkje in de Old Library.
bookofkells.ie.
2 Temple Bar: oudste en meest
befaamde kroeg. Moet je even
geproefd hebben.
thetemplebarpub.com.
3 I rish Museum of Modern
Art: 100 jaar terug een ziekenhuis, nu is er werk van Picasso
en Miró te zien. imma.ie.

4 Kilmainham Gaol: deze
gevangenis zat tijdens de
hongersnoden in de 18de eeuw
vol met mannen, vrouwen én
kinderen die voedsel hadden
gestolen.
kilmainhamgaolmuseum.ie.
5 Guiness Storehouse: ontdek
(en proef) hoe het beroemde
bier gebrouwen wordt.
guinness-storehouse.com.
6 Phoenix Park: herten kijken,
fietsen en theedrinken bij het
theehuis naast de dierentuin.

Leukste manier om de stad
te verkennen? Op de fiets. Een
lokale gids laat je de mooiste
plekken laten zien: je fietst o.m.
langs de Guinness brouwerij,
College Green, St. Patrick’s
Cathedral, O’Connell Street,
Temple Bar en Christchurch.

Hotel Sheldon Park***
is gelegen aan de rand van
Dublin. Met de LUAS-tram (rode
lijn) zit je zo in het centrum.
Het hotel beschikt over een
receptie, een lobby, lift, hotelbar, restaurant en healthclub
met zwembad, fitnessruimte,
jacuzzi en sauna. De moderne
kamers zijn voorzien van tv en
koffie- & theezetfaciliteiten.
Gratis wifi in het hele hotel.

Vanaf-prijzen pp

wist je dat?
Beroemde dubliners

Selfie op de Ha’penny Bridge.

De elegante, gietijzeren
Ha’penny Bridge, zo heet
omdat je tot 1916 voor het
oversteken van deze
voetgangersbrug tol moest
betalen? Inderdaad,
half a penny.

bij een verblijf in een 2-pk
1 april t/m 30 juni
€ 379

1 juli t/m 3 september
€ 369
4 t/m 30 september
€ 329
1 t/m 31 oktober
€ 369
Vertrek op vrijdag en zaterdag.
Toeslag 1-pk € 70 per nacht
Langer blijven? Extra nachten
o.b.v. 2-pk: € 66 pp per nacht.
INCLUSIEF • vliegreis A’damDublin met KLM (G/R/N-klasse)
• luchthavenbelasting à € 36
• 2 overnachtingen in Hotel
Sheldon Park, incl. ontbijt
• ANWB Extra reisgids
(1 per boeking)
EXTRA voor REIZ& lezers:
• fietstour langs highlights
• entree Guinness Storehouse
Niet inbegrepen: evt. klassetoeslag KLM, toeslag voor ruimbagage, alternatieve vluchtverbindingen, toeristenbelasting,
transfers, verzekeringen en
bijdrage Calamiteitenfonds
(€ 2,50 per boeking).

Boeking & informatie
Kijk op anwb.nl/lezersreizen of bel Stedentrips.nl: 0172 - 78 20 10.
Op alle arrangementen zijn de ANVR- en Stedentrips.nl
reisvoorwaarden van reisvoorwaarden van toepassing.
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