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De Samuel Beckett Bridge, ontworpen door architect Santiago Calatrava © Andy Lidstone/Shutterstock.com
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AANKOMST IN DUBLIN

De luchthaven van Dublin
De luchthaven van Dublin ligt op 12 km 
ten noorden van het centrum.  
Info: t 01 814 1111 - www.dublin 
airport.com
In de aankomsthal bevindt zich een 
informatiekiosk (terminal 1: 8.00-
19.00 u - gesl. 25-26 dec. en 1 jan.; 
terminal 2: 6.00-19.00 u).

PENDELDIENST AIRLINK
De pendeldienst Airlink 747 bevindt 
zich bij de uitgang van elke terminal. 
Hij verzorgt de verbinding tussen de 
luchthaven en het treinstation Heuston, 
via het centraal busstation (Busaras) 
en Connolly Station (treinen). De 
pendelbus stopt aan O’Connell Street 

(noordkant van de Liffey), College 
Green/Temple Bar en in de buurt van de 
Christ Church (ten zuiden van de Liffey).  
Info: www.dublinbus.ie
Dienstregeling – Maandag tot zater-
dag 6.00-23.30 u, zondag 7.10-23.20 u; 
om de 15 à 20 min.
Reistijd – Ca. 35-45 min. naar het cen-
trum, 1 uur naar Heuston Station.
Prijs – € 6, H/T € 10, ticket te koop 
op de bus (zorg voor pasmunt), bij de 
automaten of bij het Toeristenbureau.

AIRCOACH
Een meer luxueuze pendeldienst dan de 
voorgaande, die stopt bij de belangrijk-
ste hotels en bezienswaardigheden in 
het centrum.  
Info: www.aircoach.ie
Prijs – € 7, H/T € 12.

BUS
De stadsbussen 16A en 41 stoppen aan 
de andere kant van het parkeerterrein 
tegenover de aankomsthal. Ze rijden 
naar het centrum en terug van 6.00 u 
tot 23.30 u van maandag tot zaterdag 
en van 7.15 u tot 23.30 u op zondag.  
Info: www.dublinbus.ie
Reistijd – Minimum 45 min.
Prijs – € 3,30, tickets te koop op de 
bus (zorg voor pasmunt) of bij het 
Toeristenbureau.

TAXI’S
De taxi’s staan voor de aankomsthal 
aan de rechterkant: reken op € 30 naar 
het centrum.
Reistijd – 20 à 30 min.

De Samuel Beckett Bridge, ontworpen door architect Santiago Calatrava © Andy Lidstone/Shutterstock.com

w Goed om te weten – In het cen-
trum van Dublin verplaatst u zich 
vaak sneller en eenvoudiger te voet.
Dienstregeling: tot 23.30 u (dan 
Nitelinks).
Interessante prijzen:  
Freedom Pass (3 d. € 33) – 
Onbeperkt geldig op het hele 
busnet (ook Airlink en toeristenbus 
Hop-On Hop-Off).
Leap Visitor Card – Geldig op de 
bus (ook Airlink), DART (trein), 
LUAS (tram) - 1 d. € 10; 3 d. 
€ 19,50; 7 d. € 40.
T ‘Openbaar vervoer’, blz. 16.

BUS

AANKOMST IN DUBLIN
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WELKOM IN DUBLIN

Onze favoriete 'mooiste plekjes'

Dublin Castleaa en  
Chester Beatty Libraryaaa 
Vouwkaart D5 - T blz. 49 en 51

De kathedralen St Patrick’saa 
en Christ Churchaa
Vouwkaart D6 en D5 - T blz. 56 en 52

Trinity Collegeaa en Old Libraryaaa
Vouwkaart E5 - T blz. 33-36

Jeanie Johnston Tall Shipaa  
en de Famine Memorial
Vouwkaart F4 - T blz. 76 en 59

WAT U NIET MAG MISSEN
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WAT U  NIET MAG MISSEN

National Museum of Archaeologyaa
Vouwkaart E5-6 - T blz. 36

National Galleryaa
Vouwkaart E5 - T blz. 37

Een wandeling langs de Liffeyaa 
Vouwkaart F4-C4 - T blz. 59-68, 
de Docks en het Grand Canal 
Vouwkaart FG5-F6 - T blz. 76

Guinness Storehousea 
en de wijk Liberties 
Vouwkaart B5-C6 - T blz. 57

5

7

6

8
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WELKOM IN DUBLIN

Í Terugkeren naar de schoolbanken. 
Trinity College in Dublin is de oudste 
universiteit van Ierland, gesticht in 
1592. Ze vormt een oase van rust 
en kennis, midden in de stad. Op 
de uitgestrekte campus (meer dan 
190.000 m2) heerst een studentikoze 
sfeer en leeft de herinnering aan Swift, 
Wilde en Beckett. Bezoek ook de Old 
Library en bewonder het Book of Kells. 
T blz. 33-34.

Í De pubs afstruinen (met mate!). 
Dublin telt er meer dan zevenhonderd! 
Traditioneel of origineel, muzikaal of 

rustig, er is voor elk wat wils. U kunt er 
op ieder uur van de dag terecht, voor een 
kop thee of een Guinness, voor een hapje 
uit het vuistje of voor een uitgebreide 
maaltijd. Sfeer verzekerd! T blz. 101.

Í De straatopvoeringen bijwonen. 
Misschien maakt u langs Grafton Street 
wel het ontstaan van een popster mee? 
Zelfs de leden van U2 komen hier soms 
terug. T blz. 43.

Í Dublinse brouwsels leren maken, 
met voorop Guinness, het beroemde 
bruine bier van de Ierse hoofdstad. 
U leert alle geheimen in het Guinness 
Storehouse. Liefhebbers van sterke-
drank bezoeken een van de whiskey- 
distilleerderijen (Jameson, Teeling, 
Pearse Lyons). T blz. 57 en 68.

Í Naar het theater gaan. Sinds 
mensenheugenis vertelt het Ierse 
theater over de sociale en politieke 
strijd, vreugde, kopzorgen en angsten. 
Beroemde auteurs, acteurs en scenaris-
ten zorgen ervoor dat deze kunstvorm 
in Dublin heel toegankelijk is, voor 
aanvaardbare prijzen. T blz. 115.

Í De natuur opzoeken. Kuier bij 
mooi weer door de parken van 
de Ierse hoofdstad (St Stephen’s 
Green, Merrion Square, Iveagh 
Gardens of het immense Phoenix 
Park) of volg de Grand Canal Walk. 
T blz. 38, 42, 43, 70 en 78.
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Winkelen langs Grafton Street

HOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN
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HOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN

Í Een avond doorbrengen op de 
hondenrenbaan. In Ierland wordt op 
alles gegokt. In de bar of het restau-
rant van de hondenrenbaan proeft 
u van de sfeer die hier heerst op 

wedstrijdavonden, wanneer windhon-
den tegen elkaar strijden als heuse 
atleten op vier poten. T blz. 148.

Í Mee supporteren in het stadion. De 
Ierse supporters hebben een stevige 
reputatie. Supporter mee tijdens een 
rugby-, voetbal- of cricketwedstrijd, 
tijdens de paardenkoersen of een 
Keltische sport. T blz. 146.

Í De zee opzoeken in de buurt van 
Dublin. Neem de DART naar de dorpen 
(Dún Laoghaire, Howth) en prachtige 
panden (Malahide, Newbridge House) 
op het Ierse platteland, op een tiental 
kilometer van de hoofdstad. T blz. 83 
en 86.

Í Hulde brengen aan James 
Joyce. De schrijver hield zo van 
zijn stad dat hij er een boek over 
schreef, Ulysses. Ieder jaar, op 
16 juni, organiseert het James 
Joyce Centre Bloomsday. Op het 
programma: lezingen, wandelingen 
in typische klederdracht, en andere 
manifestaties die hulde brengen 
aan Joyce. T blz. 23.

Het gigantische Trinity College ligt in de rustige georgiaanse wijk van Dublin. 
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WELKOM IN DUBLIN

De eerste dag

3 Ochtend
Begin met een tocht per toeristen-
bus (Freedom Pass, blz. 3), zodat u 
een overzicht krijgt van de verschil-
lende wijken in Dublin. Keer terug 
naar College Green en verken Trinity 
Collegeaa, een oase van rust midden 
in de stad, en de Old Libraryaaa en 
zijn schatten (blz. 34-35). Werp een 
blik op de Bank of Irelandaa, ga langs 
College Green (blz. 31) en trek vervol-
gens naar Saint Stephen’s Greena 
(blz. 42).

3 Lunchtijd
Afhankelijk van het weer kunt u 
picknicken op de graspleinen van 
Saint Stephen’s Green of lunchen in een 
restaurant of coffee shop.
3 Na de middag
Trakteer uzelf op een culturele middag 
in de National Galleryaa (blz. 37), het 
National Museum of Archaeologyaa 
(blz. 36) of het Little Museum (blz. 41). 
Verken Merrion Squarea, waar de geor-
giaanse terraces heel fotogeniek zijn 
(blz. 38). Dan is het tijd om wat te win-
kelen rond Graftona en Drury Streets 
(blz. 43). Ga zeker naar het elegante 

De National Gallery beschikt over een uitgebreide collectie schilderijen. 
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DUBLIN IN 3 DAGEN

Powerscourt Centrea (blz. 44) en 
George’s Street Arcadea (blz. 44).
3 Avond
Dineer in La Cucina in Powerscourt 
(blz. 44) en breng de avond door in 
een van de zevenhonderd pubs van de 
hoofdstad.

De tweede dag

3 Ochtend
Ontdek het eeuwenoude Dublin 
Castleaa (blz. 49) en de schitterende 
collecties van de Chester Beatty 
Libraryaaa (blz. 51). Loop naar de 
Christ Church Cathedralaa (blz. 52) 
en Saint Patrick’s Cathedralaa 
(blz. 56), andere getuigen van Dublins 
geschiedenis.
3 Lunchtijd
Lunch in de wijk Temple Bara (blz. 45), 
die overdag heel schilderachtig is. 
Op zaterdag kunt u een hapje uit het 
vuistje eten in de kleine Temple Bar 
Food Market (blz. 112).
3 Na de middag
Neem de bus naar het Guinness 
Storehousea, waar u meer leert over 
het beroemde bier, dat u nadien kunt 
proeven in de Gravity Bar, met uitzicht 
over Dublin (blz. 57). Wandel door de 
wijk Liberties, die in volle reconversie is: 
Francis Street, Meath Street… Ontdek 
de beroemde ‘gouden driehoek’ van de 
distilleerderijen, tussen het Guinness 
Storehouse, Teeling Whiskey Distillery 
en Tailors’ Hall.
3 Avond
Test de nightclubs, cocktailbars of 
concertzalen van Dublin in Harcourt 
Street, Pembroke Street of Leeson 
Street (blz. 115).

De derde dag

3 Ochtend
Op naar de noordelijke oever van de 
Liffey. Volg O’Connell Street (blz. 59). 
Houd even halt bij het General Post 
Officea, een belangrijke plek bij 
de opstand van 1916 (blz. 60). Op 
Parnell Square kiest u tussen het 
Dublin Writers Museuma (blz. 64) 
of de Dublin City Gallery, The Hugh 
Lanea (blz. 65), met het Londense 
atelier van Francis Baconaa en een 
collectie moderne kunst.
3 Lunchtijd
Lunch rond Parnell Square, O’Connell 
Street, of langs Henry Street richting 
Capel Street.
3 Na de middag
Wandel langs de oevers van de Liffey, 
van de Millennium Bridge (blz. 45) 
naar de Samuel Beckett Bridgea 
(blz. 78). Ontdek de geschiedenis van 
de diaspora en de Grote Hongersnood 
in het Jeanie Johnston Tall Shipaa 
(blz. 76). Wandel verder naar het Grand 
Canal Docka, een mooi voorbeeld van 
architecturale reconversie (blz. 78).
3 Avond
Dineer vroeg (pre-theatre of early 
bird-menu’s tussen 17.30 u en 19.00 u) 
en sluit uw verblijf in Dublin af met een 
avondje theater.

Neem de DART en verlaat de 
hoofdstad om te genieten van de 
zee in Howtha (blz. 86) of Dún 
Laoghairea (blz. 83). 

BLIJFT U 4 DAGEN?
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BESTEMMING DUBLIN

Ambassades
België – 1 Elgin Road - Ballsbridge - 
Dublin 4 - DART Sandymount - 
t 01 631 52 84/85 - diplomatie.
belgium.be/nl
Nederland – Merrion Road 160 -  
Dublin 4 - t 01 269 34 44 - www.
nederlandwereldwijd.nl/landen/ierland

Banken
T ‘Openingstijden,’ blz. 18.
Geldautomaten – In Ierland, dat 
in de eurozone ligt, wordt aan 
EU-onderdanen die geld bij een 
automaat afhalen, geen provisie 
aangerekend.

Dublin Pass
€ 52 voor 1 d., € 73 voor 2 d., € 83 
voor 3 d. en € 104 voor 5 d. Te koop 
bij de Toeristenbureaus van Dublin of 
op www.dublinpass.com. Deze kaart 
geeft gratis toegang tot een dertigtal 
sites (zonder wachtrijen) en zorgt 
voor korting in bepaalde restaurants, 
winkels en pubs. Ook de pendeldienst 
van de luchthaven naar het centrum is 
inbegrepen (T blz. 3).

Elektriciteit
De stroomspanning bedraagt 220 volt. 
De stekkers hebben drie pluggen, niet 
zoals de Belgische en Nederlandse dus. 
Neem een adapter mee om een stekker 
met twee pluggen te gebruiken voor 
een stopcontact met drie pluggen. Deze 

adapters zijn te koop in de luchthaven, 
ijzerwinkels en drogisterijen. Ook de 
meeste hotels stellen er ter beschikking.

Feestdagen
Op deze dagen kunnen musea en 
monumenten gesloten zijn of kunnen 
de openingsuren schommelen.
1 januari – Nieuwjaar.
17 maart – Saint Patrick’s Day.
Goede Vrijdag (Good Friday).
Paasmaandag.
1ste maandag van mei – Dag van de 
Arbeid.
1ste maandag van juni – June Bank 
Holiday.
1ste maandag van augustus – August 
Bank Holiday.
Laatste maandag van oktober – 
October Bank Holiday.

PRAKTISCHE INFO

Europees noodnummer: t 112
Urgenties: t 999 (ziekenwagen, 
politie, brandweer)
Slachtofferhulp: t 1890 365 700 
(Irish Tourist Assistance Service)
Apotheek: Hickey’s 
(T ‘Openingstijden’, blz. 18)
Verlies van creditcards: 
Belgische reizigers - alle kaarten:
t 00 32 (0)70 344 344
Nederlanse reizigers - alle credit-
cards: t 0031 (0)88 3855 372  
(Bankpassen Meldcentrale).

NOODNUMMERS
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PRAKTISCHE INFO

In de stad kunt u bij Dublinbikes makkelijk en goedkoop een fiets huren.
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25 december – Kerstmis.
26 december – St Stephen’s Day/
Boxing Day.
Naast de gewoonlijke schoolvakanties 
met kerst, in de lente en in de zomer 
hebben de jonge Ieren ook een korte 
vakantie rond Halloween (1 november) 
en Saint Patrick’s Day (17 maart).

Fietsen
Dublinbikes – www.dublinbikes.ie -  
met de Leap Card (T blz. 16) of een 
3-Day Ticket (€ 5): 30 min. gratis, 
2 uur € 1,50, 3 uur € 3,50, 4 uur € 6,50. 
Dankzij het verhuursysteem over de 
hele stad kunt u een fiets nemen aan 
het ene station en die afzetten aan 
een ander. Een abonnement voor drie 
dagen, te betalen met een creditcard, 

volstaat. De punten van Dublinbikes 
(een veertigtal) zijn verspreid over de 
hele stad; er is niet overal een betaal-
terminal, maar er hangt overal een 
bordje uit waarop vermeld staat waar 
het dichtstbijzijnde punt met terminal 
zich bevindt.
Ecocabs – www.ecocabs.ie  
Deze driewielers, bestuurd door 
sportieve jongeren, doorkruisen de stad 
van 10.00 tot 19.00 u, van 1 april tot 
31 december. Goed voor een gratis ritje 
door het centrum, en het is nog goed 
voor het milieu ook! U vindt ze voor het 
Toeristenbureau en in O’Connell Street.

Fooien
De bediening is meestal inbegrepen 
bij de rekening van het hotel of het 
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Er worden heel wat feesten en festivals 
georganiseerd in Dublin, vooral rond 
muziek, dans en poëzie. De populairste 
volgen de traditie van Saint Patrick’s 
of Halloween, maar jammer genoeg 
worden ook deze evenementen steeds 
commerciëler. Toch zijn ze een leuke 
gelegenheid voor een glas en een dansje.
Het Toeristenbureau heeft een pro-
grammaboekje met de evenementen 
(rubriek ‘What’s on’), zowel de jaar-
lijkse, als de sporadische evenementen 
zoals tentoonstellingen, concerten enz.:  
www.visitdublin.com/whats-on.
In 2010 werd Dublin door de Unesco 
uitgeroepen tot literatuurstad. Er 
worden dan ook jaarlijks verschillende 
literaire manifestaties georganiseerd 
(www.dublincityofliterature.com).

Jaarlijkse evenementen

JANUARI
3 Temple Bar TradFest – Festival van 
traditionele Ierse muziek, in Temple Bar. 
Vier dagen - www.templebartrad.com

FEBRUARI
3 Jameson Dublin International Film 
Festival – Tien dagen lang lopen in de 
grote zalen van de stad allerlei interna-
tionale films - www.jdiff.com
3 Rugbytoernooi Six Nations – 
Volgens de kalender - www.rbs6 
nations.com

MAART
3 Feis Ceoil Music Festival – Festival 
voor klassieke muziek, voor alle instru-
menten en zangers - www.feisceoil.ie

3 Saint Patrick’s – Groots feest: 
vier dagen vol muziek, straattheater, 
optochten - www.stpatricksfestival.ie
3 Mountains to Sea dlr Book 
Festival – Dún Laoghaire; prestigieus 
festival voor literatuur en poëzie. Op 
het programma: panelgesprekken, 
lezingen, ateliers, ontmoetingen met 
schrijvers, master classes enz. - 
www.mountainstosea.ie
3 Dublin Bay Prawn Festival – 
Howth; een van de grootste gastro-
nomische festivals van Ierland, gewijd 
aan de langoustine uit de baai van 
Dublin - dublinbayprawnfestival.ie

APRIL
3 Dublin, One City One Book – ont-
dek of herontdek tijdens deze maand 
een vooraf bepaald boek. Gesprekken, 
lezingen…  - www.dublinonecity 
onebook.ie
3 Franco-Irish Literary Festival – 
Dublin Castle; lezingen, gesprekken 
rond een selectie Franse en Ierse  
boeken - www.francoirishliterary 
festival.com

MEI
3 Dublin City Soul Festival – 
Concerten, picknick…  - www.dublin 
citysoulfestival.ie
3 International Dublin Gay Theatre 
Festival – Een waaier aan internationale 
producties rond het thema ‘homosek- 
sualiteit’ - www.gaytheatre.ie
3 Dublin Dance Festival – 
Hedendaagse dans - www.dublin 
dancefestival.ie

EVENEMENTENKALENDER
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MEI-JUNI
3 Dublin Writer’s Festival – Lezingen, 
ontmoetingen en debatten rond het 
beste uit de Ierse literatuur. Ierse  
en internationale schrijvers -  
www.dublinwritersfestival.com

JUNI
3 Bloomsday – Feest op 16 juni rond 
het beroemde Ulysses van James Joyce 
met lezingen, opvoeringen, muziek, 
theater en straatanimatie -  
www.jamesjoyce.ie
3 Dublin LGBTQ Pride Festival – 
Holebifestival afgesloten met de Gay 
Pride - www.dublinpride.ie
3 Street Performance World 
Championship – De beste straat- 
artiesten bekampen elkaar gedurende 
drie dagen op Merrion Square -  
www.spwc.ie

3 Taste of Dublin – Vier dagen lang 
kunt u proeven van de bereidingen 
van grote chefs uit Dublin in Iveagh 
Gardens - www.tasteofdublin.ie

JULI-SEPTEMBER
3 Summer in Dublin – Muziek en 
allerlei evenementen in de openbare 
ruimten van Dublin.

JULI
3 James Joyce Summer School – 
Zomerstage James Joyce. Voordrachten, 
seminars en evenementen: Newman 
House, St Stephen’s Green, waar Joyce 
zelf ook gestudeerd heeft (twee 
weken) - www.joycesummerschool.ie

AUGUSTUS
3 Dublin Horse Show – Royal Dublin 
Society, Ballsbridge; steeplechase, 
internationale ruiterteams verzamelen 

Tijdens Saint Patrick’s kleurt de hele stad groen.
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op het domein van de Royal Dublin 
Society in Ballsbridge. Mondaine paar-
denshow - dublinhorseshow.com
3 Week van het Ierse erfgoed – Tal 
van evenementen en voordrachten 
rond het natuur- en culturele erfgoed 
van het land, in Dublin en in het hele 
land. Gratis toegang tot heel wat sites - 
www.heritageweek.ie

SEPTEMBER
3 Culture Night – Musea, galerijen, 
kerken, kunstateliers... openen hun 
deuren voor een avond vol kunst, 
cultuur en ontspanning -  
www.culturenight.ie
3 All Ireland Hurling Finals – Pan-
Ierse hurlingfinale in Croke Park -  
www.crokepark.ie
3 All Ireland Football Finals –  
Pan-Ierse finale Keltisch football  

in Croke Park - www.crokepark.ie
3 Dublin Fringe Festival – Muziek, 
dans, straattheater, marionetten, visuele 
kunst... Toneel staat in de kijker tijdens 
dit festival - www.fringefest.com

SEPTEMBER-OKTOBER
3 Dublin Theatre Festival – De beste 
theateropvoeringen ter wereld; nieuwe 
producties van de grote Ierse gezel-
schappen - www.dublintheatrefestival.
com

OKTOBER
3 Open House – Architectuurfestival. 
Een bijzondere manier om Dublin te 
ontdekken. Bezoeken, debatten, lezin-
gen… - www.openhousedublin.com
3 Dublin Marathon – Jaarlijkse 
marathon door de straten van de oude 
stad - sseairtricitydublinmarathon.ie

Het Bram Stoker Festival huldigt de Ierse schrijver met optochten door de stad.
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3 Tango Fiesta Dublin – Drie dagen 
lang wordt Dublin omgetoverd tot 
hoofdstad van de tango. Danslessen, 
demonstraties en concerten in de pubs 
en op straat - www.tangofiesta 
presents.com
3 Bram Stoker Festival – (eind okt.) 
Een weekend lang huldigt Dublin de 
lokale schrijver Bram Stoker, de geeste-
lijke vader van Dracula. Het programma 
van het festival vult dag en nacht met 
huiveringwekkende momenten en 
ludieke activiteiten rond het werk van 
Stoker: film, muziek, theater, dans...  
voor iedere leeftijd - www.bramstoker 
festival.com

NOVEMBER
3 Dublin Book Festival – Dublin City 
Hall; ontmoetingen met Ierse auteurs, 
debatten, interviews, lezingen… -  
www.dublinbookfestival.com

Wisselende 
tentoonstellingen
Voor een lijst met tijdelijke tentoon-
stellingen consulteert u de evenemen-
tenbrochure van het Toeristenbureau 
van Dublin (T blz. 13), de pers 
(T blz. 18) of de websites van de 
galeries en musea in Dublin: 
National Museum – www.museum.ie 
(T blz. 36, 38 en 69).
National Gallery – www.national 
gallery.ie (T blz. 37).
National Library – www.nli.ie 
(T blz. 36).
Dublin City Gallery, The Hugh Lane – 
www.hughlane.ie (T blz. 65).
Irish Museum of Modern Art –  
www.imma.ie (T blz. 73).
Royal Dublin Society – Anglesea Road, 
Ballsbridge - DART Sandymount -  
www.rds.ie
Chester Beatty Library – www.cbl.ie 
(T blz. 51).
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Bank of Ireland aa
Vouwkaart DE5 – 2 College Green - 
j - ma.-vr. 10.00-16.00 u - za., zon- en 
feestd. gesl.
Van 1728, het jaar waarin het gebouw 
afgewerkt werd, tot 1800, toen de Act 
of Union de lokale jurisdictie afschafte 
en overbracht naar Westminster, werd 
Ierland vanuit dit stijlvolle gebouw 

bestuurd. Verschillende grote archi-
tecten hebben aan de bouw ervan 
meegewerkt, van de bedenker Edward 
Lovett Pearce tot James Gandon, de 
architect van de Four Courts en het 
Custom House (T blz. 59), en Francis 
Johnston, die het in 1803 omvormde 
tot de Bank of Ireland.
Het vroegere Lagerhuis is tegen-
woordig de entreehal van de bank. 

Naast het Trinity College, de oudste universiteit van Ierland, staan op de zuidelijke 
oever van de Liffey ook belangrijke musea en de pareltjes van de georgiaanse 
architectuur van Dublin. Wie houdt van funshoppen, zal ongetwijfeld naar Grafton 
Street trekken. En ook wie graag uitgaat, moet hier zijn. Deze wijk verenigt kennis, 
cultuur en ontspanning, en is tegelijk een van de aangenaamste van Dublin!

3 Bereikbaarheid: ÷; op de bussen naar het centrum staat An Lár.
Detailkaart van de wijk blz. 32. Uitneembare vouwkaart DE5-6.
3 Aanrader: maak gebruik van de gratis toegang tot de nationale musea om uw 
bezoek te plannen, probeer niet alles in één keer te zien.

HET GEORGIAANSE 
DUBLINaa

Tot de bouw van het parlement in 1728 werd ten oosten van de oude stad 
maar weinig gebouwd, op de universiteit Trinity College na, die op de site 
van het Allerheiligenklooster opgetrokken werd. Halfweg de 18de eeuw werd 
een stijlvolle buitenwijk aangelegd: de hertog van Leinster liet het eerste 
herenhuis bouwen aan de zuidelijke oever. En zoals hij had voorzien, volgde de 
rest van de weldenkenden zijn voorbeeld. Enkele van de mooiste georgiaanse 
terraces liggen ten oosten en ten zuiden van de woning van Leinster. Nadat 
het in 1815 door de Royal Society van Dublin aangekocht werd, werden in het 
park het Nationaal Museum, de Nationale Bibliotheek en de Nationale Galerij 
gebouwd. Na 1922 werd in het herenhuis het parlement van de nieuwe vrije 
staat ondergebracht (T blz. 36).

EEN BEETJE GESCHIEDENIS EN STADSPLANNING
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Het Hogerhuis is grotendeels in zijn 
oorspronkelijke staat behouden, met 
een prachtig cassetteplafond, een 
immense luchter van Iers kristal, een 
eiken schoorsteenmantel ontworpen 
door Inigo Jones en de schitterende 
17de-eeuwse Vlaamse wandtapijten 
die de slag bij Boyne en het beleg 
van Londonderry verhalen. De laatste 
voorzitter had de staf, het symbool van 
zijn ambt, als aandenken meegenomen, 
maar die werd teruggehaald.

National Wax Museum Plus
Vouwkaart E4 – 22-25 Westmore- 
land St - t 01 671 8373 - www.wax 
museumplus.ie - 10.00-22.00 u (laatste 
toegang 21.15 u) - € 15.

Dit wassenbeeldenmuseum is gewijd 
aan grote figuren uit de geschiedenis, 
de Ierse literatuur en de popmuziek, 
met voorop een klein ‘horrormuseum’. 
Kinderen ontmoeten er Harry Potter en 
zijn vrienden of de Simpsons.

College Green
Vouwkaart E5 
College Green was voorheen Hoggen 
Green, de oude begraafplaats (haugen) 
en de ontmoetingsplek (thengmote) van 
de Vikingen. Het verkeer is er nu heel 
druk, maar er liggen plannen op tafel om 
het kruispunt verkeersvrij te maken. In 
het midden staan het standbeeld (1849) 
van Henry Grattan van de hand van 
John Foley en een modern metalen stuk 

Trinity College is de oudste universiteit van Ierland.
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van Edward Delaney ter nagedachtenis 
aan Thomas Davis (1814-1845), dichter, 
stichter van The Nation en leider van de 
beweging Young Ireland.

Trinity College aa
Vouwkaart E5 – Voornaamste 
toegangspoort aan College Green - 
t 01 896 1000 - www.tcd.ie - rondlei-
ding mogelijk (35 min.), iedere 30 min., 
inclusief de Old Library en het Book of 
Kells: € 13.
Het Trinity College of Dublin, soms 
aangeduid met de afkorting TCD, werd in 

1592 gesticht door Elizabeth I en neer-
gezet op de plaats van het augustijner 
Allerheiligenklooster, dat gesloten werd 
tijdens de Ontbinding van de Kloosters. 
Deze universiteit werd ingericht naar het 
voorbeeld van Oxford en Cambridge en 
was oorspronkelijk voorbehouden aan 
anglicanen. Vanaf 1873 werden katho-
lieken toegelaten, maar de katholieke 
kerk verbood haar gelovigen tot in de 
jaren zestig hier te studeren. Vrouwen 
kregen pas in 1903 de toelating, onge-
acht hun geloofsovertuiging.
Het college staat midden in een groen 
privépark, het College Park, waar 
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IERSE WHISKEY

De oude Jameson Distillery Bow St is nu een tentoonstellingsruimte rond de productie van whiskey.  
© csfotoimages/iStock
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