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TEMPLE BARIN aluetta
mainostetaan Dublinin
kulttuuri-kortteleina.
Iltaelämä on vilkasta ja
matkailijoita paljon.

Lough Tay

Avoca

WICKLOW’N
VUORISTO
on selkeänä ja
aurinkoisena
päivänä
henkeäsalpaavan
kaunis.

VINTAGE TEA
Toursin ajelulla
nautitaan sekä
nähtävyyksistä
että iltapäiväteestä samaan
aikaan.

GLENDALOUGHIN
LAAKSOSSA sijaitsee
keskiaikainen
luostarialue.

TEMPLE BARIN
alueella on mitä
mielenkiintoisimpia
vintageputiikkeja.

Wicklow’n vuoristo ja
kauniit laaksot

Eloisa

DUBLIN

Kun Temple Bar ja muut Dublinin ”pakolliset” nähtävyydet on käyty läpi,
on aika suunnata Wicklow’n vuoristoon, rannikkokyliin ja keskustan
sivukujille. Lumoavat puutarhat, somat kahvilat ja putiikit sekä kotoisat
aamiaismajoitukset kruunaavat kaupunkimatkan.
TEKSTI JA KUVAT MOONA LAAKSO
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Päivä näyttää sateiselta, mutta lähdemme vuokra-autolla matkaan. Dublinin
ulkopuolella rakennukset vaihtuvat vihreiksi nummiksi, joita lampaat täplittävät. Sataa, ei sada, sataa. Jos tuuri kävisi,
ei sataisi Wicklow’n vuorilla pysähtyessämme.
Ei käy tuuri. Sää huononee, mitä
ylemmäs ajamme. Äkkiä paksu sumu
peittää näkymän. Alkaa sataa kaatamalla. Navigaattori ilmoittaa, että olemme
perillä. Olen laittanut siihen paikaksi Sally Gapin, sillä muistan sen P.S.
Rakastan sinua -elokuvasta. Hidastan,
mutta mitään ei näe, ei vasemmalle,
oikealle, ei eteen eikä taakse. Tarkoitus
olisi löytää järvi, jolla olen pari vuotta
sitten käynyt.

Jatkamme eteenpäin viitisen kilometriä, jolloin tien varressa näkyy autoja.
Siellä jossain se järvi olisi, Lough Tay,
joka tunnetaan myös nimellä Guinness
Lake. Testaamme, miltä ulkona tuntuu.
Sataa, tuulee ja näkyvyys nolla – ei järkeä lähteä kastumaan. Olen hehkuttanut
upeita maisemia matkakumppaneilleni,
ja uskomattoman huono sää sekä huvittaa että harmittaa.
Tiedän, miltä täällä näyttää selkeällä
säällä – upealta. Wicklow’n kansallispuistoon pääsee myös osallistumalla bussiretkelle. Useat retket vievät
Wicklow’n vuorten läpi Glendaloughin
laaksoon, josta löytyy keskiaikainen
luostarialue 500-luvulta. Jotkut kierrokset pysähtyvät myös Avocan kylässä,
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IRISH
COFFEE on
Dublinissa
takuuvarma
valinta.
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POWERSCOURT CENTRE

DUN LAOGHAIRESSA
on lähes välimerellinen
tunnelma.

jossa sijaitsee vuodesta 1723 toiminut
Avocan kutomo, jonka sanotaan olevan
Irlannin, ja koko maailman, vanhimpia.
Hyvä tuliainen Irlannista onkin laadukas, lampaanvillasta valmistettu kaunis
ja värikäs huivi tai vaikka torkkupeitto.
Kutomon vieressä on kauppa ja kahvila.
Avocan kylään asti ei kuitenkaan tarvitse
mennä tuliaisostoksia tekemään, sillä
Dublinin keskustasta löytyy seitsenkerroksinen Avocan liike ja kahvila.
Avoca, 11–13 Suffolk Street, avoca.com

DeVille’s, 25 Castle Street, Dalkey, devilles.ie

AVOCAN KUTOMO
on Irlannin ja koko
maailman vanhimpia.

AVOCAN
KUTOMOLLA
valmistuu
värikkäitä
peittoja ja
neuleita.

Hyvä tuliainen
Irlannista on
laadukas,
lampaanvillasta
valmistettu kaunis
ja värikäs huivi tai
torkkupeitto.
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Grafton Street on Irlannin kuuluisin
ostoskatu, mutta varsinaiset helmet
löytyvät sen sivukujilta. Creative Quarter
-nimiseksi alueeksi kutsuttu kortteli löytyy
aivan Grafton Streetin kupeesta. Täällä
sijaitsee Dublinin kaunein ostoskeskus,
Powerscourt Centre, josta löytyy muun
muassa ihana sisustuskauppa Article ja
upea, mahtipontisesti sisustettu ravintolabaari Farrier & Draper aivan sen vierestä.
Sisustajalle Creative Quarterin alueelta
löytyy industrial-tyyliä edustava Industry
& Co ja irlantilaista designia tarjoava Irish
Design Shop. Ehdottomasti kannattaa
pyörähtää myös yhdessä Euroopan
vanhimmista ostoskeskuksista, George’s
St. Arcadessa.

The Grand Social järjestää Ha’Penny -sillan
kupeessa lauantaisin klo 12–18 Ha’Penny
Vintage & Craft Marketin. Sisämarkkinoilta
löytyy vintagea, retroa, vinyylejä, kirjoja,
koruja ja käsitöitä. Osta baarista drinkki ja
shoppaile vaikka proseccoa siemaillen.

FIND

SCOUT

Trinity
College

10

St. Stephen’s
Green

INDUSTRY & CO

GEORGE’S ST ARCADE

1 Powerscourt Centre, 59 South William
Street, powerscourtcentre.ie
2 Article, Powerscourt Townhouse,
59 South William St, articledublin.com
3 Industry & Co, 41 a/b Drury Street,
industryandco.com
4 Irish Design Shop, 41 Drury Street,
irishdesignshop.com
5 George’s St Arcade, South Great George’s
Street, georgesstreetarcade.ie
6 Scout, 5 Essex Street West, scoutdublin.com
7 Find, Unit 1, Sauls Court, Cows Lane,
findonline.ie
8 Ha’Penny Vintage & Craft Market,
35 Lower Liffey Street, thegrandsocial.ie/market

HA’PENNY VINTAGE & CRAFT MARKET
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Pubeistaan ja vilkkaasta iltaelämästään
tunnettu Temple Bar kannattaa koluta
läpi päiväsaikaan. Pikkukujille kätkeytyy
nimittäin lukuisia erikoisia liikkeitä.
Vintagen metsästäjälle alue on ehdoton.
Huolella valittuja vaatemerkkejä
sekä sisustustuotteita tarjoaa Scout.
Vintage-sisustajalle Find on ehdoton
pysähdyspaikka.

Hurmaavat
merenrantakylät
Jatkamme matkaa rannikolle ja pysähdymme Dalkeyn kylään, joka sijaitsee alle kahdenkymmenen kilometrin päässä
Dublinista. Täällä muun muassa muusikot Bono ja Enya asustavat. Satamaan
kävellessämme näemmekin upeita taloja
– tai pikemminkin linnoja. Arvuuttelen
mielessäni, mikä niistä voisi olla Bonon.
Maittavan lounaan nautimme DeVille’s
-ravintolassa.
Lukuisiin merenrantakyliin pääsee kätevästi Dublinin keskustasta
DART-junalla. Suuntaa etelään ja
pysähdy esimerkiksi Dun Laoghairen
satamakylään tai Brayihin ja pohjoiseen
päin mentäessä Howthinniemeen tai
Malahideen, jossa kannattaa vierailla
myös Malahiden linnassa. Suolainen
meri-ilma, satamat ja kalliokävelyt
tarjoavat vaihtelua Dublinin keskustan
vilkkaalle hulinalle.

Ha’penny
Bridge

VINTAGEA JA
IRLANTILAISTA
DESIGNIA

ARTICLE

DALKEYN HURMAAVASSA
merenrantakylässä viihtyy
muun muassa laulaja Bono.

8
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SATAMAAN KÄVELLESSÄMME NÄEMME
UPEITA TALOJA – TAI PIKEMMINKIN
LINNOJA. ARVUUTTELEN MIELESSÄNI,
MIKÄ NIISTÄ VOISI OLLA BONON.

Graf
ton

DUN LAOGHAIRE on yksi
Dublinin rannikkokylistä.

DALKEYN DE VILLE’S
-ravintolasta saa
maittavan lounaan.
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YKSI IRLANNIN
UPEIMMISTA
PUISTOISTA
SIJAITSEE
ENNISKERRYN
KYLÄSSÄ.

WATERLOO HOUSE

VICE COFFEE

POWERSCOURT ESTATE on yksi
Irlannin upeimmista puutarhoista
eikä sinne ole Dublinista pitkä matka.

LUKSUSTA VAI
KODIKASTA?

Vice ja paras Irish coffee

Neljän tähden bed & breakfast

Viihtyisän päivän viettääkseen ei
välttämättä tarvitse poistua Dublinin
ytimestä. Kun pubit kyllästyttävät, on
aika siirtyä kahviloihin. Dublinia onkin
viime vuosina villinnyt varsinainen
kahvi- ja kahvilabuumi. Katukuvaan
ilmestyy jatkuvasti uusia yksityisiä
kahviloita. Ohita suosiolla Starbucks
ja muut ketjukahvilat ja poikkea
sen sijaan maistelemaan kahveja
esimerkiksi Vice-kahvilaan. Täältä
saa yhden kaupungin parhaista Irish
coffee -juomista.

Hyvä vaihtoehto hotelleille ovat bed &
breakfast -majapaikat. Valinnanvaraa
riittää. Neljän tähden Waterloo
House tarjoaa boutique-majoitusta
1830-luvun Yrjöjen aikaisessa
rakennuksessa. Se sijaitsee Dublinin
keskustan eteläpuolella viihtyisällä
Ballsbridgen alueella. Eteläpuoli on
yleisilmeeltään pohjoispuolta siistimpi.
Dublinin ytimeen kävelee 20
minuutissa. Kävelyreitillä on lukuisia
hyviä ravintoloita ja pubeja. Majatalon
edustalla on ilmainen parkkipaikka.
Huoneet ovat siistit ja tilavat, palvelu
ystävällistä. Aamiainen nautitaan
viihtyisällä terassilla. Yö kahdelle
maksaa alkaen 139 euroa.

9 Vice Coffee 54 Middle Abbey Street,
vicecoffeeinc.com

GLASNEVININ
HAUTAUSMAALLA
on omanlaisensa
tunnelma.

KASVITIETEELLISESSÄ
PUUTARHASSA
riittää
ihasteltavaa.

KAHVILLE VAI
TEELLE?

Dolce Sicilyn leivokset
POWERSCOURTIN
PUUTARHA on kooltaan
peräti 19 hehtaaria.

VINTAGE TEA TOURS

ST. STEPHEN’S Greenin
puistossa Dublinin
keskustassa on mukava
hengähtää.

Yksi uudemmista suosikkikahviloista
on italialaishenkinen Dolce Sicily.
Tänne kannattaa mennä silloin, kun
sokerihammasta kolottaa. Vitriini
nimittäin notkuu mitä herkullisimpia
leivoksia.
10 Dolce Sicily, 43 Dawson Street, facebook.com/theoriginalitalianpastry

Iltapäivätee bussissa

Keskustan puistot
ja puutarhat
Dublinin keskustassa puistot tarjoavat
rauhoittavia pakopaikkoja. St. Stephen’s
Green Grafton Streetin päässä on oiva
paikka vaikkapa piknikille shoppailun
lomassa. Dublinin pohjoispuolella on
Euroopan suurin pääkaupungissa sijaitseva aidattu puisto Phoenix Park, jossa
asustaa presidentin lisäksi kauriita.
Yksi aamupäivä kuluu mukavasti
Kasvitieteellisessä puutarhassa (National Botanic Gardens). Puutarhassa on
paljon erilaisia alueita ja kasvihuoneita
ja yhteensä yli 15 000 kasvilajia.
Samalla reissulla kannattaa poiketa vieressä sijaitsevalla, vuonna 1832
avatulla Glasnevinin hautausmaalla,
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jonne on haudattu monia paikallisia
kuuluisuuksia ja historiallisesti merkittäviä henkilöitä tavallisten dublinilaisten
lisäksi. Historiasta oppii lisää museossa
ja myös kävelykierrokselle voi osallistua.
Yksi Irlannin upeimmista puutarhoista sijaitsee hieman Dublinin ulkopuolella Enniskerryn kylässä.
Powerscourt Estaten upea kartano ja
sen 19 hehtaarin kokoinen puutarha tekevät vaikutuksen. Alueelta löytyy muun
muassa italialainen ja japanilainen puutarha, Pepperpot-torni ja lemmikkien
hautausmaa. Kuuden kilometrin päässä,
Wicklow’n vuorten kupeessa, sijaitsee
Irlannin korkein, 121 metriä korkea
vesiputous. o

VINTAGE TEA TOURS

VINTAGE TEA TOURS

Jos haluat nauttia perinteistä
iltapäiväteetä uniikilla tavalla
ja katsella samalla Dublinin
nähtävyyksiä, kannattaa hypätä
Vintage Tea Tours -bussin kyytiin.
Tyylillä toteutetun bussikierroksen
aikana nautitaan teetä sekä pieniä
leivoksia samalla, kun bussi kiertää
läpi Dublinin ykköskohteet ja
emäntä tai isäntä antaa hauskaa ja
mielenkiintoista faktatietoa.
11 vintageteatours.ie

DOLCE SICILY

AVOCA HOUSE

12 Waterloo House, 8/10 Waterloo Road,
waterloohouse.ie

Kodikas Avoca House
Olen saapunut perinteiseen bed &
breakfast -paikkaan. Isäntä, Jack
Turner, on vastassa. Tervehtimään
kirmaavat myös koirat Chili ja Peanut.
Huone tekee vaikutuksen: muhkeat
sisustustyynyt, puiset kaihtimet ja
Jackin mukaan paras sänky, minkä
Irlannista saa. Sängyn kruunaavat
ylelliset lakanat. Botanic Gardens ja
Glasnevin hautausmaa ovat lyhyen
kävelymatkan päässä. Reilu kahden
kilometrin matka keskustaan taittuu
bussilla hieman alle kolmella eurolla,
taksilla noin kympillä tai kävellen
puolessa tunnissa. Yö kahdelle
alkaen 80 euroa sisältäen irlantilaisen
aamiaisen.
13 Avoca House, 110 Hollybank Road,
avocahouse.ie

AVOCA HOUSEN
isäntä Jack sekä
koirat Chili ja
Peanut ottavat
vieraat lämpimästi
vastaan.

Lisää vinkkejä Dubliniin: tripsteri.fi/dublin.
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AVOCA HOUSE

