Dublin, de Ierse hoofdstad
die je moet hebben gezien
Matt Damon sloot Dublin in zijn hart rondom opnames nieuwe
film ‘The Last Duel’

Dublin is zojuist door Lonely Planet uitgeroepen tot een van
de top 10 steden om te bezoeken in hun 2022 Best in Travel
Awards. Deze winter worden in Dublin traditionele attracties
gecombineerd met nieuwe initiatieven, waardoor het de perfecte
plek is om te bezoeken. Van het beroemde Guinness Storehouse
en de prachtig gerestaureerde Victoriaanse begraafplaats
Glasnevin Visitor Centre tot de feestelijke evenementen als
het Winter Lights Festival en Nieuwjaarsfestival. Er is zoveel
te zien en te beleven in de hoofdstad van Ierland, waar de
warmte en het enthousiasme van de mensen een extra bonus zijn.
De bestverkopende gids Lonely Planet beschrijft Dublin als
“één van Europa’s meest nuchtere en vriendelijke steden” en
voegt eraan toe dat “de bekende hoogtepunten worden aangevuld
met noviteiten op het gebied van samenhorigheid en diversiteit
die bijdragen aan de hedendaagse aantrekkingskracht van de
hoofdstad.”

Fáilte Ireland Dublin City
South
Historische hoogtepunten in een nieuw jasje
Glasnevin Visitor Centre is de grootste Victoriaanse
begraafplaats van Ierland, die miljoenen verhalen eeuwig
bewaart. Met de gloednieuwe bezoekersbeleving ‘Extra-ordinary
lives’ worden de unieke verhalen verteld van meer dan 20
personen die daar rusten; van dichters en presidenten tot
zangers en suffragettes die de Ierse geschiedenis hebben
gevormd. In combinatie met de tentoonstelling ‘City of Dead’
ontdek je verschillende begrafenisgebruiken en merkwaardige
verhalen over het hiernamaals.
Van zijn oorsprong in 1759 als een fermentatiehuis met een
huurcontract van 9.000 jaar, is het Guinness Storehouse
uitgegroeid tot een van de beroemdste plaatsen van de stad om
te bezoeken! Eindig je tour met een 360-graden uitzicht over
Dublin vanuit de onlangs gerenoveerde Gravity Bar terwijl je
geniet van je perfecte pint Guinness.

Winterse festivals en feesten
Deze winter beleef je de echte magische en feestelijke sfeer
in Dublin. Ervaar de verlichte iconische gebouwen en bruggen
tijdens de vierde editie van het Winter Lights Festival. Dit
festival is de personificatie van kerstvreugde in de hele
hoofdstad, vol oogverblindende kerstverlichting. Luid het

nieuwe jaar in met de lokale bevolking tijdens het
Nieuwjaarsfestival Dublin. Het spannende aftelmoment vol
muziek, lichtshows en natuurlijk vuurwerk.
Eind januari zal in de bekende wijk Tempel Bar van Dublin
opnieuw het Tradfest plaatsvinden. Een van de beste
muziekfestivals van Ierland met optredens van de beste Ierse
muzikanten samen met internationale gasten. Ervaar
traditionele, folk en zelfs wat rockmuziek in het hart van
Dublin City.

Aandacht voor de innerlijke mens

De verandering van seizoenen brengt ook spannende nieuwe
eetinspiratie met zich mee en de chef-koks van Dublin blijven
vernieuwen en innoveren. Ervaar de authentieke en
seizoensgebonden gerechten in de foodscene van Dublin. Van de
streetfood van de Temple Bar Food Market tot de verfijnde
restaurants van Chapter One en Dax, Dublin moderniseert het
Ierse eten zodat elke 21e-eeuwse fijnproever ervan kan
genieten. Daarnaast biedt het gezellige interieur van de
traditionele Ierse pubs in Dublin de perfecte pauzestop.
Geniet van een warme whiskey of Guinness, heerlijke
pubmaaltijden en livemuziek. Op een kille avond in Ierland is
de pub de plek waar iedereen samenkomt – en iedereen is
welkom!

Dublin leidt ook een tweede gouden eeuw van Ierse whiskey in.
Samen met de zeer gerenommeerde Jameson-distilleerderij in Bow

Street in Dublin, loopt een nieuwe generatie distilleerderijen
in het kleurrijke Liberties-gebied van Dublin voorop in de
wereldwijde heropleving van Ierse whiskey. Roe & Co Irish
Whiskey is de nieuwste distilleerderij in het stadscentrum van
Dublin,
en
voegt
zich
bij
de
Pearse
Lyonsboetiekdistilleerderij, Teeling Whiskey Distillery en The
Dublin Liberties Distillery. Bezoek na een rondleiding en
proeverij de Celtic Whiskey Shop in Dawson Street in Dublin,
waar je een collectie van honderden Ierse whiskeys vindt die
je kan kopen.

Matt Damon sloot Dublin in zijn hart rondom opnames nieuwe
film ‘The Last Duel’
The Last Duel, die half oktober in première ging, is een
episch verhaal over verraad en wraak en werd deels gefilmd in
Ierland. Cahir Castle in County Tipperary speelt een hoofdrol
in de kaskraker en daarnaast werden ook verschillende locaties
in Dublin en Wicklow gebruikt evenals de sfeervolle
middeleeuwse overblijfselen van Bective Abbey in County Meath.

Voor de hoofdrolspeler van The Last Duel, Matt Damon, werd het
filmen in Ierland een langer verblijf dan verwacht. Een week
nadat hij in maart 2020 arriveerde, ging het land op slot en
gedurende enkele maanden kon hij niet verder dan 2 km van zijn
luxe verblijf in Dalkey in County Dublin komen. Het gedwongen
verblijf stelde hem echter in staat om te genieten van de
prachtige omgeving, joggen op Killiney Hill en zwemmen in de
Ierse Zee. Toen hij werd geïnterviewd, zei Damon: “Dit is een
van de mooiste plekken waar we ooit zijn geweest. Het is
absoluut prachtig. Zelfs binnen 2 km hebben we bomen, bossen
en oceaan. En nu bloeit het, het is ongelooflijk, een beetje
als een sprookje.”

Dalkey heeft een rijk erfgoed en was in de middeleeuwen de
belangrijkste haven van Dublin. Het charmante dorp heeft nu
een kosmopolitische sfeer met veel goede restaurants en
gezellige pubs. Het is de thuisbasis van enkele van de Ierse
A-listers, waaronder Enya, U2’s Bono en The Edge, en regisseur
Neil Jordan.
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