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1. Temple Bar
Temple bar er både navnet på en bar 
og på et område i Dublin. Området 
har bevaret en del af sit middelal-
derlige præg med mange snævre ga-
der og stræder, og det betegnes ofte 
som Dublins kulturelle kvarter. Det 
er beliggende på sydsiden af 
Liffey-floden og ud over at huse 
mange barer er her også en del 
boliger, hvor omkring 5.000 
mennesker bor. Området husede 
for et par hundrede år siden mange 
prostituerede, kunstnere og skæve 
eksistenser. I 1991 blev området 
moderniseret og er nu blandt 
Irlands mest kendte turistattraktio-
ner. Baren, der lyder samme navn 
som området, er fra 1840 og har 
Irlands største udvalg af whiskey. 
Indenfor er den rigt udsmykket 
med fotos i rammer, lamper og 
alskens tingeltangel, og i et hjørne 
står en bronzestatue i naturlig 
størrelse af forfatteren James Joyce.

Fem oplevelser i Dublin
 De5: Irlands hovedstad byder både på et museum bygget op omkring et syv meter højt pint-glas,  

burlesque-shows i en nedlagt kirke, et af verdens mest fotogene biblioteker og  
traditionsrige hundevæddeløb. Tag med til en af Europas mest charmerende hovedstæder.
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Temple bar er både navnet på en 
bar og et område.

 Guinness Storehouse ligger på 
den oprindelige bryggerigrund 
centralt i Dublin.

2. Guinness 
Storehouse

Det syv etager høje Guinness 
museum har de senere år været 
Irlands mest besøgte turistattrakti-
on og har siden det åbnede i år 
2000, modtaget mere end 20 
millioner besøgende. Museet er 
bygget op omkring en atriumgård 
formet som et pint-glas. På øverste 
etage udskænkes det berømte, 
mørke stout-øl i Gravity Baren, 
som har en formidabel udsigt over 
Dublin. Bryggeriet har ligget 
samme sted siden fremsynede 
Arthur Guinness for omkring 250 
år siden indgik aftale om at leje 
bryggerigrunden for »45 engelske 
pund per år i 9.000 år.« I 1886 var 
bryggeriet verdens største og det er 
fortsat globalt størst inden for 
produktion at stout-øl (som svarer 
nogenlunde til en dansk mørk 
porter-øl). Bryggeriet, der oprin-

Praktisk: Det koster ikke noget at 
komme ind på Temple Bar og der er 
næsten altid proppet med menne-
sker. Der optræder ofte livebands 
der som regel fremfører populære 
sange som publikum med stor 
entusiasme skråler med på.

deligt hed St. James’s Gate Brewery, 
er så stort at det har fået opført sit 
eget kraftværk på grunden.

Praktisk: Adgang, inklusiv en 
velskænket Guinness i udsigtsba-
ren, koster 26 €, hvis billetten 
købes online. De fleste bruger 
omtrent et par timer på besøget.
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En fantastisk rejse fra København ned langs Europas kyst og over Atlanten til 

Brasilien. 25 dage med hele 10 stop undervejs til det ene mere fantastiske rejsemål 

end det andet: Le Havre i Frankrig, Lissabon i Portugal, frodige Madeira, historiske 

Salvador og Rio de Janeiro med de berømte strande.

21 nætters krydstogt med MSC Preziosa

Alle måltider og EASY drikkepakke

2 nætter i Rio med sightseeing og sambashow

Fly Rio de Janeiro - København

Transatlantisk krydstogt fra 
København til Rio de Janeiro

Krydstogt

Ring til os på  65 65 65 65
eller læs mere på www.benns.dk   I   salg@benns.dk

26.998,-
i delt indvendig kahyt
Fra-pris i kr. pr. person

25 dage
7. oktober 2023

MSC Preziosa
All inclusive
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3. The Church
En tidligere kirke fra 1700-tallet 
der nu er sekulariseret og ombyg-
get til restaurant og natklub. Såvel 
kirkerum som orgel er bevaret og 
krypten udgør nu et pulserende 
diskotek.
Restauranten byder på samme 
slags mad, som du kan få på en 
traditionel engelsk pub og der er et 
stort drinkskort. Der er plads til 
intet mindre end 1.500 gæster i kir-
kerummet, og der afholdes 
jævnligt danseshows, burlesque-
shows og koncerter med folkemu-
sik. Ved særlige lejligheder, som for 
eksempel Halloween, opfordres 
gæsterne til at møde udklædte op.

Praktisk: Ligger på hjørnet af Marys 
Street og Jervis Street i det centrale 
Dublin. Hovedretter i restauranten 
til frokost eller aften koster 20-30 €.

5. Trinity 
College

Trinity College er et kollegium 
tilknyttet Dublins Universitet, 

og det ligger midt i Dublins 
centrum. Det blev i 1592 – sam-
men med universitetet – grundlagt 
af dronning Elizabeth den første. 
Universitetsområdet på sammen-
lagt 190.000 kvadratmeter består af 
en række bygninger, pladser, 

4. 
Greyhound-
væddeløb/

Hundevæddeløb
Hundevæddeløb med Greyhounds 
er en populær og traditionel 
disciplin i Irland. Fænomenet har 
fundet sted helt tilbage fra år 1927 
og i dag findes der i alt 17 vædde-
løbsbaner rundt omkring i Irland 
og Nordirland. På Shelbourne Park 
Greyhound Stadium i det østlige 
Dublin kan du overvære de 

Ved særlige lejligheder – som her til Halloween – opfordres gæsterne i The Church til at klæde sig ud.Fortsat fra side 9

adrætte og langbenede hunde give 
sig fuldt ud, samtidig med at du får 
mulighed for at indsnuse lidt af 
den gamle arbejderklassestemning. 
Du kan spille på totalisatoren, der 
også accepterer små indskud eller 
drikke en pint med de snakkesalige 
irere i baren. Stedet byder desuden 
på en udmærket restaurant, hvor 
det gennem kæmpe glasruder er 
muligt at følge med i de enkelte 
løb, mens man spiser sin mad ved 
bordene.

Praktisk: Indgang koster 10 €. Der 
er hundevæddeløb hver fredag og 
lørdag samt udvalgte torsdage året 
rundt. Det anbefales at booke bord i 
restauranten på forhånd.

sportsbaner og boliger for omkring 
700 studerende. Det omfatter også 
Irlands Nationalbibliotek, Library 
of Trinity College, med omkring 
syv millioner bøger – heriblandt 
den enestående ‘Book of Kells’, en 
rigt illustreret bog fra omkring år 
800 e.Kr. med de fire evangelier fra 
det Nye Testamente. Der er 
pligtaflevering til biblioteket, 
hvilket betyder, at udgivere i Irland 
skal aflevere en kopi af alle deres 
publikationer til samlingen. The 

Long Room i biblioteket skønnes 
at være et af landets mest fotogra-
ferede steder.

Praktisk: Det er gratis at gå rundt på 
området. Indgang til ‘Book of Kells’ 
skal dog bookes online og koster 18,5 
€ for en voksen eller 34 € for en 
familie med to voksne og to børn.  
Beløbet inkluderer en audioguide.

Starten er netop gået på 
Shelbourne Park Greyhound 

Stadium.

The Long Room I Trinity  
College-biblioteket.
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