M AT K A

Sydämeltään

Belfastissa
tunnelma
on rento.

B

elfast on kaupunki, jossa viktoriaaniset
rakennukset kohtaavat rosoiset lähiöt ja
jossa protestanttien ja katolisten asuinalueita jakavien muurien portit lukitaan yöksi.
Se on kuitenkin myös nopeasti modernisoitunut kaupunki, joka hemmottelee ostos- ja
ruokamatkailijaa.
Belfastin kaupungintalon lähistöltä
löytyy lukuisia kauppoja pikkuputiikeista ketjuliikkeisiin ja
ostoskeskuksiin. Yksi suosituimpia on Victoria Square. St
George's Market, jossa on yli sadan kojun verran ruokaa ja
antiikkia, on auki perjantaista sunnuntaihin.
Illalliselle kannattaa suunnata Molly's Yardiin, josta saa
modernia lähiruokaa ja pienpanimo-oluita. Sen jälkeen voi
nauttia livemusiikista trendikkään boheemissa The Filthy
McNastysissä tai istahtaa oluelle puheensorinan täyttämään
viktoriaaniseen pubiin Crown Liquor Salooniin.
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ROSOINEN
M O O N A L A A K S O K U VAT G E T T Y I M A G E S

On aika tutustua Pohjois-Irlannin
pääkaupunkiin, jossa raskas historia lyö
kättä viehättävän nykyisyyden kanssa.
Kaupunki tarjoaa yllättäviä kohtaamisia. Voi vaikka päätyä eläkeläisnaisen kyytiin, kun kysyy, mitä kaupungissa
kannattaa sadepäivänä tehdä. Automatkalla Ulster-museoon
nainen kertoo, millaista oli elää opiskelijatyttönä kaupungissa, jossa pommit räjähtelivät eikä pubeihin voinut mennä,
ja vielä matkan päätteeksi ojentaa 20 punnan setelin ja käskee menemään oluelle. Belfast on juuri tätä: rosoisen ja surumielisen ulkoasun alta alta kuoriutuu suuri, vieraanvarainen
sydän.
Levottomuuksista kertovat sota-aiheiset muraalit, joihin
voi tutustua omatoimisesti tai Black Taxi -kierroksella. Puolisotilaallisia muraaleja korvataan kovaa vauhtia uusilla, rauhaa edustavilla maalauksilla. Huhutaan, että muurit murrettaisiin vuoteen 2023 mennessä.
Belfastin matka on helppo yhdistää Dublinin lomaan, sillä
matka taittuu bussilla tai junalla parissa tunnissa. Myös
lentäen pääsee esimerkiksi Lontoon kautta.

Giants Causewayn
vuoksi kannattaa
pysähtyä.
↓ Makunautintoja
St.Geoges Marketilla.

LUMOAVA LUONTO

Tämä riippusilta
kannattaa ylittää
ainakin kerran
elämässä.

Pohjois-Irlannin rannikolla menee Causeway
Coastal Route, joka on 190 kilometriä pitkä
maisemareitti Belfastista Londonderryyn. Sen
varrella kannattaa pysähtyä ainakin Giant's
Causewayllä, joka on vaikuttava, yli 50 miljoonaa vuotta vanha kalliomuodostelma. Myös
ylitys riippusiltaa pitkin Carrickareden saarelle
on kokemisen arvoinen elämys. Näihin paikkoihin pääsee myös ilman omaa autoa osallistumalla opastetulle kierrokselle.
www.discovernorthernireland.com/causeway

TITANICIN
TUNNELMISSA
Titanicin yli sadan vuoden takaiseen tragediaan pääsee
tutustumaan Titanic-museossa. Satama-alueelle
on rakentunut Titanic Quarter, josta löytyy
mm. kahviloita ja ravintoloita. Kahvittele Dock Cafessa,
joka toimii vapaaehtoisvoimin ja maksa ”honesty boxiin”
omantunnon mukaan.
www.titanic-quarter.com, titanicbelfast.com

YÖ MAAILMAN
POMMITETUIMMASSA
HOTELLISSA

GAME OF
THRONESIN
MAISEMISSA

Uskaltaisitko yöpyä maailman pommitetuimmaksi
hotelliksi kutsutussa Europa-hotellissa?
Kuuluisuudet Julia Robertsista Bill Clintoniin
ovat asuneet tässä neljän tähden hotellissa, jota
IRA pommitti yli kolmekymmentä kertaa vuosina
1970–1994. Yö alkaen noin 95 euroa.

www.hastingshotels.com/europa-belfast
Jutun kirjoittaja on Dublinissa asunut Tripsteri.fisivuston Dublin-matkaoppaan kirjoittaja, joka palaa
Irlantiin aina uudelleen.

Alkaako GoTin
tunnusmusiikki
jo soida päässä?

Kierros sarjan kuvauspaikoille on
faneille must! Eri yritykset järjestävät kierroksia, mutta kuvauspaikoilla voi käydä myös omatoimisesti. Puiden muodostama
satumainen tunneli, The Dark
Hedges, on luonnossa yhtä vaikuttava kuin kuvissa.
www.discovernorthernireland.com/gameofthrones
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