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OVER DE ROUTE

Dit is een wandeling vol architectuur, kunst en cultuur. Er is zo veel te bezoeken dat je de
route ook gemakkelijk over twee dagen zou kunnen uitspreiden. Onderweg kom je
verschillende bouwstijlen tegen, van ultramodern in de Docklands en statig victoriaans in de
Southside tot het middeleeuwse decor van Temple Bar. De hedendaagse cultuur vind je in de

Begin je dag goed met koffie 1 . Loop dan Grand Canal Quay uit tot deze overgaat in
Clanwilliam Terrace. Wandel rechts Grand Canal Street Lower in en loop ook deze uit tot aan
Sweny’s Pharmacy 2 . Ga vervolgens Merrion Street Lower in. Op zondag tref je rechts een
openluchtgalerie 3 . Loop een stukje terug naar Clare Street voor nog meer kunst 4 .
Wandel via Merrion Square West rechts de Merrion Row op; werp rechts een blik op de
Hugenot Cemetery 5 . Sla vervolgens rechtsaf Kildare Street in, waar naast winkels drie
grote bezienswaardigheden zitten 6

7

8

9 . Loop terug naar St Stephen’s Green, waar

pub! Winkelliefhebbers kunnen zowel hun lol op in het chique Southside als in Temple Bar.

je het Little Museum of Dublin 10 en café Hatch & Sons 11 vindt. Neem vooral ook een

DE WIJKEN

kijkje in het park 12 en ga dan rechts Dawson Street in. Hier zitten de Celtic Whiskey Shop

Een stuk van de historische haven werd recentelijk omgetoverd tot de moderne Docklands.
Dit zijn eigenlijk woonwijken, maar ze trekken ook veel toeristen en stadgenoten uit andere
buurten. Om de haverklap worden er nieuwe winkels, galeries en koffiezaakjes geopend. En
als prettige bonus ligt het strand er om de hoek. Grand Canal Square is overduidelijk het hart
van deze buurt. Dit plein werd ontworpen door de Amerikaanse landschapsarchitect Martha
Schwartz. De rode pilaren worden ’s avonds verlicht, wat de moderne, strakke omgeving dan
opeens een stuk gezelliger maakt. Met de komst van het Bord Gáis Energy Theatre zijn er ook
veel restaurants en pubs in de buurt neergestreken.
Southside, ten zuiden van de Liffey, geeft weer een heel ander beeld van Dublin. Het toont de
grandeur van weleer met zijn brede straten en chique huizen. Hier zijn ook een aantal
prachtige musea en veel groen midden in de stad, zoals het mooie park St. Stephen’s Green.
Naast het bekijken van de weelderig gedecoreerde gebouwen is er genoeg te beleven op het
gebied van shoppen en culinair genieten aan de zuidkant van de stad.

13 en, iets verderop, het fraai gedecoreerde Café en Seine 14 . Loop iets door, sla dan links

St Anne Street in en loop aan het einde naar Grafton Street, de drukke winkelstraat. Ga
rechtsaf, langs het historische Bewley’s 15 en het monument voor Molly Malone 16 . Loop
door, sla bij Dame Street linksaf en steek de straat over. Aan je rechterhand is Crow Street.
Winkel bij Siopaella 17 en wandel terug naar Dame Street, die vol zit met goede restaurants.
Les Frères Jacques is een echte aanrader 18 . Ertegenover staat de imposante City Hall 19 .
Steek de straat terug over en ga Temple Bars Cow’s Lane in. Op zaterdag wordt in dit straatje
een designermarkt gehouden 20 . Doordeweeks kun je terecht bij de Designer Studio, rechts
om de hoek. Er zijn veel leuke zaakjes in dit buurtje 21 . Sla aan het einde van de straat linksaf
voor meer retail therapy 22 23 . Ga linksaf en loop tot Parliament Street. Op de hoek zit een
gezellige pub 24 . Verder Essex Street in kun je je goed vermaken 25 26 27 . Mannen

Temple Bar is onmiskenbaar het meest gezellige gedeelte van Dublin. Het staat bekend om
de hoge ‘pub-dichtheid’ en de artistieke sfeer. Dit is ook het oudste gedeelte van de stad. De
Vikingen streken hier als eerste neer en al in de 9e eeuw werd in opdracht van King Sitric de
Christ Church Cathedral gebouwd. De buurt kenmerkt zich nu door de nauwe middeleeuwse
straatjes. Er zijn veel galeries, theaters, bioscopen, bars en andere uitgaansgelegenheden.
Overdag is het er rustig, maar ’s avonds bruist Temple Bar van het leven.

WEINIG TIJD

National Museum of Ireland for Archeology + The Celtic Whiskey Shop + Merrion
Square + Cow’s Lane Designer Mart + The Temple Bar

shoppen bij Indigo and Cloth 28 , de dames kunnen aan de thee 29 . Loop door tot Meeting
House Square. Op zaterdag is hier de Farmers’ Market 30 . Op dit plein zit ook de Gallery of
Photography 31 . Terug op Eustace Street sla je rechtsaf. Loop dan door tot aan het IFI 32
en verder totdat je aan je linkerhand de Merchant’s Arch ziet 33 , een stokoude doorgang naar
de Liffey. De hoogste tijd voor een welverdiende cocktail 34 !

1 IL VALENTINO - ETEN & DRINKEN

Begin de dag goed bij de Italiaanse bakkerij Il Valentino. Het ruikt er heerlijk naar versgebakken
brood en koffie. Neem plaats voor een ontbijtje of kies voor een latte macchiato to go en
wandel over het grote plein terwijl je geniet van de moderne architectuur en het uitzicht over
het water.
quay, grand canal dock, dublin 2, , www.ilvalentino.ie, ma-vr 7.00-19.00, za-zo 9.00-18.00, € 4,
dart pearse street / grand canal
2 SWENY'S PHARMACY - LEUK OM TE DOEN

Sweny’s Pharmacy stamt uit 1847 en speelt een grote rol in de klassieker Ulysses van James
Joyce. De apotheek van de familie Sweny wordt in het boek nauwkeurig beschreven. Nu huist
er in het pand een tweedehands boekwinkel die gerund wordt door vrijwilligers. Zij zien erop
toe dat het oude interieur intact blijft en lezen gratis voor. Het aantal plaatsen is beperkt, dus
reserveer even als je verzekerd wilt zijn van een plekje. Je kunt er ook alleen door de
prachtige notenhouten apothekerskasten snuffelen of een stukje van de citroenzeep kopen
die de apotheek beroemd maakte.
1 lincoln place, dublin 2, www.sweny.ie, +353(0)1-6762053, ma-wo & vr-za 11.00-17.00, do
11.00-laat, entree gratis, dart pearse street
3 MERRION SQUARE ART - LEUK OM TE DOEN

Elke zondag verandert Merrion Square in een grote openluchtgalerie, wanneer ruim
tweehonderd kunstenaars hun werk exposeren en verkopen bij Merrion Square Art. Ze
hangen hun schilderijen aan de hekken van het park en maken zo een wekelijkse
eendagstentoonstelling.
merrion square north, dublin 2, www.merrionart.com, zo 10.00-18.30, entree gratis, dart
pearse street
4 NATIONAL GALLERY - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Bescheiden van omvang, maar bijzonder van kwaliteit. De National Gallery toont werken van
onder meer Vermeer en Caravaggio. Naast een grote collectie schilderijen hebben ze ook
prenten, meubels en sculpturen uit de 17e tot de 20e eeuw. Ierse kunstenaars zoals J. B.
Yeats zijn er goed vertegenwoordigd.
merrion square west, dublin 2, www.nationalgallery.ie, +353(0)1-6615133, ma-wo & vr-za
9.30-17.30, do 9.30-20.30, zo 12.00-17.30, entree gratis, luas stephen’s green, dart pearse
street
5 HUGHENOT CEMETERY - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Midden in Dublin ligt het kleinste kerkhofje van de stad, het Hughenot Cemetery. Deze
begraafplaats voor hugenoten, oftewel Franse protestanten, werd in 1693 geopend en was in
gebruik tot 1901. Helaas is het kerkhof niet geopend voor publiek, wel kun je even naar
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binnen gluren door het hek.
merrion row, dublin 2, niet geopend voor publiek, luas st stephen's green, dart pearse street~
6 CLEO HANDWEAVERS - SHOPPEN

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

Cleo Handweavers is minder toeristisch dan de wolwinkels op Nassau Street, plus hier koop

colofon

je wollen truien, sjaals en plaids van een uitstekende Ierse kwaliteit voor een heel redelijke
prijs. In het souterrain zit trouwens de te gekke brillenwinkel Molloy and Dowling. Hier vind je
zowel kekke nieuwe als vintage monturen. Helaas is Molloy and Dowling wat onregelmatig
open, maar misschien heb je geluk!

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

18a kildare street, dublin 2, open , di-za 11.00-18.00, luas st stephen’s green, dart pearse
street
7 NATIONAL MUSEUM OF IRELAND FOR ARCHAEOLOGY - BEZIENSWAARDIGHEDEN
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Het National Museum of Ireland for Archaeology is een must see voor
geschiedenisliefhebbers. Alleen al het victoriaanse bouwwerk is de moeite waard om te

Amy Keip
Photography

bekijken. Het vormt een schitterend decor voor de uitgebreide collectie. Je begint je tocht
door de geschiedenis van Ierland in de prehistorie, waarna je steeds verder door de tijd wordt
geleid. Aan de hand van foto’s en films komt vooral de periode van Britse overheersing goed

Marjolein den
Hartog, Vincent van
den Hoogen

tot leven.
kildare street, dublin 2, www.museum.ie, +353(0)1-6777444, di-za 10.00-17.00, zo
14.00-17.00, entree gratis, dart pearse street
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Alle rechten voorbehouden. Niets van
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vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

8 LEINSTER HOUSE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Leinster House is het Ierse parlementsgebouw. Het dateert uit de 18e eeuw en werd
ontworpen door Richard Casseld. Er wordt gezegd dat het Witte Huis in Washington
gebaseerd is op Leinster House en dat zou best wel eens kunnen, aangezien de architect
ervan uit Dublin kwam. Doordeweeks zijn er dagelijks rondleidingen. Het is raadzaam om van
tevoren even te reserveren.
kildare street, dublin 2, www.leinsterhouse.ie, +353(0)1-6183000, rondleidingen ma-vr 10.30

LOCAL

& 14.30, entree gratis, dart pearse street
9 NATIONAL LIBRARY OF IRELAND - BEZIENSWAARDIGHEDEN

za 9.30-12.45, entree gratis, dart pearse street, luas st stephen’s green
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AMY KEIP

Ze woont in de buitenwijk Ranelagh midden tussen de Ieren
en hoort er helemaal bij: brunchen in het weekend, elke dag
éven naar de pub voor een pint. In het weekend wandelt
ze graag naar het centrum, fotografeert ze de mooie
architectuur en natuur en is ze meestal op weg naar een leuk
winkeltje, café of restaurant.

De National Library of Ireland werd geopend in 1877 en huisvest een enorme collectie
literatuur van Ierse bodem: van Swift tot Yeats. Je kunt uren rondneuzen tussen de boeken,
kranten en periodieken. De oude collecties zijn natuurlijk niet te leen, maar kopieën zijn vaak
op aanvraag verkrijgbaar. De bibliotheek organiseert met regelmaat thematische exposities
over uiteenlopende literaire onderwerpen.
kildare street, dublin 2, www.nli.ie, +353(0)1-6030213, ma-wo~9.30-19.45, do-vr 9.30-16.45,
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