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ALGEMEEN

#timetomomo

LOCAL

Best tips ever!

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Evelien volgde begin 
2016 de liefde naar 
Dublin. Dat was 
het startsein voor 

een sabbatical. Al 
hardlopend, etend, 
slenterend en kletsend 
ontdekte ze haar 
nieuwe stad. En 
al haar geheimen. 
Inmiddels werkt ze 
als contentmarketing-
strateeg en organiseert 
ze studie- en 
inspiratiereizen.

Zelfstandig 
ondernemer

DUBLIN

Evelien ter Ellen

TIME TO MOMO IN DUBLIN

Stap het vliegtuig uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk 
in. Weet waar je het lekkerste visje van de stad eet of een lokaal gebrouwen 
biertje tapt. In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen 
de échte highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel 
je, terwijl je onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de leukste 
conceptstores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feelgood-
experience. 100% GOOD TIME!

NAAR DUBLIN!

Jij gaat Dublin ontdekken! Dublin is compact en altijd gezellig druk. Laat je 
overrompelen door de diversiteit van de wijken, van creatief en knus, historisch 
en imposant tot modern en ruimtelijk. Wandel door het pubrijke Temple Bar 
met zijn leuke keienstraatjes, ontdek bezienswaardigheden als Trinity College, 
duizel bij de Millennium Spire of waai uit aan de kust. Je shoppershart kun je 
ophalen in de twee ruime winkelstraten. En daarna kun je terecht in prachtig 
ingerichte restaurants, waarvan sommige ‘s avonds veranderen in clubs met 
een supersfeer. Wij laten je zien waar je de leukste adressen kunt vinden.

OVER TIME TO MOMO

time to momo laat je in je eigen tempo de stad ontdekken en de local lifestyle 
beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je met onze routes 
langs onze eigen favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, winkels en 
bezienswaardigheden: langs plekken in onze stad waar we zelf graag komen en 
een leuke tijd hebben. Misschien kom je ons wel tegen!

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een 
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips, 
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op 
www.timetomomo.com.

heleen
Highlight
nieuwe stad en al zijn geheimen
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ROUTE 1 > NORTHSIDE p. 18
De noordkant van de rivier de Liffey heeft een zeer 
afwisselend straatbeeld. De voorheen roerige buurten 
veranderen er langzaam in places to be, met als hoogste 
blikvanger de Millennium Spire.

ROUTE 2 > DOCKLANDS, SOUTHSIDE & 
TEMPLE BAR p. 38
Hedendaagse architectuur, indrukwekkende victoriaanse 
gebouwen en authentieke pubs gelegen aan smalle 
klinkerstraatjes typeren deze wijken.

ROUTE 3 > CITY CENTRE, RANELAGH & 
RATHMINES p. 58

Ontdek de hippe wijk Ranelagh en het studentikoze 
Rathmines en wandel via Viking Dublin naar het gezellige 
Creative Quarter in het City Centre.

het beste van DUBLIN in 3 routes

www.timetomomo.com
MEER ROUTES IN DUBLIN?

GA NAAR ONZE WEBSITE
OF DOWNLOAD DE TIME TO MOMO APP
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I’m in love 
with cities 
I’ve never 
been to & 
people I’ve 
never met

Feel the history

1  National Museum of Ireland 
for Decorative Arts & History

2  Wuff
3  Dublin Vintage Factory
4  My Meat Wagon
5  The Cobblestone
6  The Old Jameson Distillery 
7  Four Courts 
8  Klaw Poké
9  Camerino
10  Brother Hubbard
11  Slattery’s Bar
12  Hacienda Bar
13  The Black Sheep
14  Mish.Mash
15  Henrietta Street
16  Mr. Fox
17  Hugh Lane Gallery 
18  Dublin Writers Museum
19  Chapter One 
20  Garden of Remembrance
21  Parnell Monument 
22  Millennium Spire 
23  General Post Office
24  Wigwam
25  The Woollen Mills
26  The Winding Stair
27  Ha’Penny Bridge
28  Liffey Boardwalk
29  The Custom House
30  Famine Sculptures
31  CHQ Building
32  EPIC Ireland
33  Harbour Master Bar &

Restaurant
34  Jeanie Johnston Tall Ship
35  J2 Grill & Sushi
36  Samuel Beckett Bridge

NORTHSIDE

TIPS
// Start in het Phoenix park 

of bij Kilmainham Gaol
// Bezoek Henry Street met 

een mix van ketens en
lokale ondernemers

// Loop de route eens  
andersom

weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
+ BROTHER HUBBARD + THE BLACK SHEEP + GARDEN OF 

REMEMBRANCE + THE GENERAL POST OFFICE + EPIC IRELAND

OVER DE ROUTE
Deze veelzijdige wandeling laat aan de hand van musea en de bezienswaardig-
heden veel van Dublins geschiedenis zien. Het straatbeeld aan de noordkant is 
spannend en edgy in vergelijking met dat aan de ‘rijke’ Southside. Historische 
bouw wordt op deze route afgewisseld met moderne architectuur. De wandeling 
is ook leuk als je Dublin al kent, want deze kant van de stad verandert in een rap 
tempo. 

dE wijken
Soms lijkt het wel alsof het gebied ten noorden van de Liffey een totaal ander 
Dublin vertegenwoordigt. Noem het rauw en ongepolijst. Hier word je nog iedere 
dag geconfronteerd met Dublins ruige geschiedenis en moeilijke tijden. Ook de 
meest recente crisis heeft dit gedeelte van de stad het hardst geraakt. The 
Northside is – ook voor veel Ieren – nog een onontdekt stukje stad. Sinds een 
paar jaar wordt er met man en macht gewerkt aan wederopbouw en dat werpt 
z’n vruchten af. Oude volksbuurten trekken jonge pioniers aan, start-ups nemen 
hun intrek in leegstaande fabriekspanden en jonge en kleurrijke Ieren openen 
hippe restaurants, winkeltjes en galeries. Vooral de wijken Stoneybatter en 
Smithfield zijn in trek. Jonge een- en tweeverdieners vinden hier gelukkig nog 
betaalbare huizen in een stad die met de maand duurder lijkt te worden.

Het noorden was lange tijd het terrein van de werkende klasse. En dat zie je 
terug in het straatbeeld. Hier tref je niet enkel de statige, traditionele Georgian 
huizen, maar volksbuurtjes, laagbouw en soms een wat rommelig straatbeeld. 
Capel Street was jarenlang een verlaten, onrustige en shabby straat, maar is nu 
een van de meest multiculturele straten van Dublin, met een mix van kleine 
Aziatische supermarktjes, wereldrestaurants, pop-upstores en traditionele pubs.
Meer richting het oosten, in het oude havengebied, ligt zakendistrict IFSC. 
Hier vind je de eerste echte hoogbouw van Dublin. Moderne kantoren, waarin 

vooral financiële instellingen gevestigd zijn, staan in prachtig contrast met 
opgeknapte oude pakhuizen zoals de CHQ Building aan de Liffey. Samen 
met The Custom House zijn ze een verwijzing naar de handelsgeest van de 
Ierse hoofdstad.

Het General Post Office en het gebied rondom Parnell Square herinneren 
nog aan de roerige geschiedenis van de stad.

NORTHSIDE

heleen
Sticky Note
plusje weer weghalen :)
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START

FINISH

 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN

 >> ETEN & DRINKEN

 >> SHOPPEN

 >> LEUK OM TE DOEN

legenda

ROUTE 3 > CITY CENTRE, RANELAGH & RATHMINES

ROUTEBESCHRIJVING 3 (ca. 7 km)

Deze wandeling start met koffie 1 . Vervolgens moet je je best doen niet te 
blijven hangen in gezond, verrassend en lekker eten en drinken in dit typische 
stukje Ranelagh 2  3  4  5  6 . Via Castlewood Avenue, een typisch Ierse 
straat, wandel je naar het bijzondere Stella Theatre 7 . Je bent nu in Rathmines. 
Check de collectie van Bow & Pearl 8  en vervolg je weg via Rathmines Road 
naar de beste plek voor brunch 9  of een pint 10 . Kijk of de kerk 11  open is. 
Steek het Grand Canal over en blijf Richmond Street / Camden Street volgen. 
Ga voor een onvervalste thee-ervaring 12 , festivalsfeer 13 , kennismaking met 
de Ierse keuken 14  of koffie in de tuin van de boekwinkel 15 . Muziekliefhebbers 
houden de agenda van Whelan’s 16  in de gaten en voor een heus rariteitenka-
binet loop je binnen bij Decor 17 . Ga linksaf verder via Kevin Street richting 
historisch Dublin. Bij St. Patrick’s Close sla je rechtsaf. Bezoek de historische 
parel 18  naast de kathedraal 19 . Wandel via Patrick Street terug naar Kevin Street, 
ga rechtsaf en duik meteen Francis Street in. Je bent nu in de antiekbuurt 20 . 
Vervolg je weg en sla bij High Street rechtsaf naar het Dublin van de Vikingen 
21  22 . Stop voor de allerlekkerste carrot cake 23 . Steek over en bezoek Dublin 
Castle 24 . Aan de achterkant vind je in de kasteeltuin een bijzondere bibliotheek 
25 . Loop terug, langs de Royal Chapel en neem de uitgang bij de Gift Shop. Sla 
meteen rechtsaf de steeg in, steek South Great George’s Street over en via 
Dame Lane loop je nu tegen een van de leukste pubs 26  aan. Terug op South 
Great George’s Street eet je verrassend Mexicaans 27 . Vervolg je wandeling 
zuidwaarts en duik na ongeveer 100 meter linksaf het overdekte George’s 
Arcade in 28 . Verlaat deze oude winkelgalerij aan de kant van Drury Street. Ga 
links en bezoek twee leuke winkels 29  30 . Aan het einde van de straat sla je 
linksaf voor een bezoekje aan de foodhall 31 . Loop via Exchequer Street naar 
William Street South. Hier vind je tientallen leuke restaurantjes, hippe kappers 
en authentieke winkeltjes. Halverwege de straat, aan je linkerzijde, zie je de 
ingang van het Powerscourt Centre. Via de trappen, door de kleine bloemen-
winkel, kom je in een ongelooflijk charmant winkelcentrum met kleine, bijzondere 
winkels en cafeetjes op de balustrade 32  33  34  35  36 . De pint 37  aan het einde 
van deze dag smaakt heerlijk!
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ROUTE 1 > NORTHSIDE

BEZIENSWAARDIGHEDEN

1  In de prachtige voormalige barakken uit 1704, Collins Barracks, zit nu het 
National Museum of Ireland for Decorative Arts & History. Eeuwenlang 
werd dit complex gebruikt door het lange tijd heersende Britse leger. Om een 
indruk te krijgen van de rumoer die Dublin tot de onafhankelijkheid heeft moeten 
doorstaan, kun je de expositie Proclaiming a Republic: The 1916 Easter Rising 
bekijken.
collins barracks, benburb street, dublin 7, www.museum.ie/decorative-arts-history, 

telefoon 016777444, open di-za 10.00-17.00, zo 14.00-17.00, entree gratis, luas museum

7  Sinds 1802 is de Ierse juridische macht gevestigd in Four Courts aan de 
Liffey. Dit indrukwekkende gebouw werd, net als The Custom House, ontworpen 
door de Engelse architect James Gandon. De koepel werd tot 1812 gebruikt als 
opslagplaats voor juridische transcripten, maar toen deze bij elkaar zo’n 52 ton 
wogen, moesten ze worden verplaatst; het enorme gewicht bracht de structuur 
van het gebouw in gevaar. 
inns quay, dublin 7, www.courts.ie, telefoon 018886000, open ma-vr 9.00-18.00, 

rondleidingen op aanvraag, entree gratis, luas four courts

15  Henrietta Street was de eerste straat in Dublin die gebouwd werd in 
Georgian style en hij stond nog jarenlang model voor andere bouwwerken in de 
stad. In de 18e eeuw was dit de rijke buurt en was het helemaal bon ton om 
hier te wonen. In de 19e eeuw vertrok de elite naar de zuidkant van de stad, 
waardoor Henrietta Street in verval raakte. Pas de laatste jaren worden er her 
en der panden gerestaureerd.
henrietta street, dublin 1, luas dominick, luas jervis

17  De Hugh Lane Gallery opende in 1908, toen nog op een andere locatie. Nu 
is het museum met een collectie Ierse en internationale kunst gevestigd in het 
Charlemont House. Interessant is de Francis Bacon Studio, een expositie over de 
Ierse kunstenaar Francis Bacon, die bekend werd met zijn ietwat morbide werk. 
charlemont house, parnell square north, dublin 1, www.hughlane.ie, telefoon 

012225550, open di-do 9.45-18.00, vr-za 10.00-17.00, zo 11.00-17.00, entree gratis, 

luas parnell

22
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39  De Merchant’s Arch hoorde bij het Merchant House uit 1821. In dit gebouw 
was het kleermakersgilde gevestigd. De mannen van het gilde zorgden ervoor 
dat er meer werkgelegenheid kwam in Temple Bar. Deze voetgangersboog was 
de hoofdingang van de Ha’Penny Bridge en geeft tot op de dag van vandaag een 
mooie doorkijk van Temple Bar over de brug naar de Northside.
merchant’s arch, dublin 2, dart tara street, luas jervis

ETEN & DRINKEN

5  De vroegere naam van Tara Street is Shoe Lane. Bij Shoe Lane Coffee vind 
je eerlijke koffie, zelfgemaakte zoetigheden en muziek uit de jaren 60 en 70. Drink 
je koffie aan de tafel voor het raam, boven in de huiskamer of op het bankje 
voor de deur en zie de drukte aan je voorbijtrekken. 
7 tara street, dublin 2, www.shoelanecoffee.ie, telefoon 0851210227, open ma-vr 

6.30-18.30, za 9.00-17.00, prijs € 3, luas trinity, dart tara street

8  Italiaanse bakkerij Il Valentino is een begrip in de Docklands. Locals weten 
Il Valentino te vinden voor hun eerste cafeïneshot ’s ochtends. De rest van de 
dag is het vooral een plek voor heerlijk verse broodjes, pastries en verbluffend 
mooie taarten. 
5 gallery quay, pearse street, grand canal dock, dublin 2, www.ilvalentino.ie, telefoon 

016331100, open ma-vr 7.00-19.00, za-zo 9.00-18.00, prijs koffie € 3, dart grand canal, 

dart pearse

9  Hotspot Charlotte Quay kijkt uit over het water van het Grand Canal Dock. 
Het is dé plek waar medewerkers van de tech-multinationals na hun werk neer-
strijken voor een pint of cocktail. En waar locals op zaterdag en zondag aan-
schuiven voor een uitgebreide brunch. Bij mooi weer draait een dj buiten fijne 
zomerse deuntjes en verzamelt de buurt zich voor een drankje aan het water. 
millenium tower, charlotte quay dock, ringsend road, dublin 4, www.charlottequay.ie, 

telefoon 019089490, open ma-wo 12.00-15.00 & 17.30-22.00, do-vr 12.00-15.00 & 

17.30-23.00, za 11.00-15.00 & 17.30-23.00, zo 12.00-16.00, prijs € 25, dart grand canal 

dock

ROUTE 2 > DOCKLANDS, SOUTHSIDE & TEMPLE BAR 22
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ROUTE 1 > NORTHSIDE

antieke houten vloer, want deze is nog helemaal intact. De Harbour Master 
heeft een heerlijk terras aan het water.
1 custom house dock, ifsc, dublin 1, www.harbourmaster.ie, telefoon 016701688, 

open ma-do 12.00-22.30, vr 12.00-0.00, za 13.00-0.30, prijs € 20, luas busaras, dart 

connolly

35  Overdag is J2 Grill & Sushi vooral een plek waar de locals die in het IFSC of 
de Docklands werken een snelle lunch scoren. ’s Avonds schuif je hier aan voor 
betaalbare en heel goede sushi, noodles en sake. 
unit a, the campshires, north wall quay, dublin 1, www.j2sushi.com, telefoon 

017919759, open ma-vr 12.00-15.00 & 17.00-22.00, za-zo 13.00-22.00, prijs € 17,50, 

luas mayor square

SHOPPEN

3  In de wijken Stoneybatter en Smithfield tref je een heel bonte verzameling 
tweedehandswinkeltjes en pop-upstores. De Dublin Vintage Factory is een 
van de grootste. Je vindt hier fluwelen pakken, sjieke sieraden en trouwjurken. 
57 smithfield square, dublin 7, www.dublinvintagefactory.com, telefoon 018727144, 

open ma-za 10.30-18.30, zo 12.00-17.00, luas smithfield

26  The Winding Stair is de oudste boekhandel van Dublin. Alle grote Ierse 
schrijvers kwamen er in het verleden over de vloer. In de boekhandel vind je 
vooral Ierse boeken en kun je al sinds jaar en dag koffiedrinken. Iets wat niet 
iedereen weet, is dat je boven terechtkunt voor traditioneel Iers eten. 
40 ormond quay lower, dublin 1, www.winding-stair.com, telefoon 018727320, 

open dagelijks 12.00-17.00 & 17.30-22.30, prijs € 25, luas jervis

31  Het CHQ Building is een volledig gemoderniseerd, voormalig pakhuis voor 
wijn en tabak. Tegenwoordig vind je in het fotogenieke gebouw tientallen pop-
upwinkeltjes, een kleine brouwerij, een working hub voor tech start-ups, tentjes 
voor een snelle lunch en een gezellige wijnkelder. 
custom house quay, ifsc, dublin 1, www.chq.ie, telefoon 016736054, open ma-vr 

7.00-19.00, za 10.00-18.00, zo 12.00-18.00, dart connolly, tara street

24
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ROUTE 1 > NORTHSIDE

LEUK OM TE DOEN

6  De twee bekendste exportproducten van Ierland zijn Guinness en whiskey. 
In The Old Jameson Distillery krijg je een rondleiding met uitleg over het 
productieproces van hun whiskey. Uiteraard mag je het eindproduct ook proeven.
bow street, dublin 7, www.jamesonwhiskey.com, telefoon 018072355, open za-do 

10.00-17.30, vr-za 10.00-19.00, entree met rondleiding € 20, luas smithfield

18  De rijke literaire historie van Ierland is iets waar de Ieren terecht trots op zijn. 
Oscar Wilde, Bram Stoker, W. B. Yeats, Edna O’Brien, Samuel Beckett, James 
Joyce: de lijst met namen is eindeloos. Het Dublin Writers Museum leert je 
leuke feiten over deze en andere grootheden. Je ziet onder meer brieven, foto’s, 
aantekeningen en eerste en bijzondere edities van hun boeken.
18 parnell square north, dublin 1, www.writersmuseum.com, telefoon 018722077, 

open ma-za 10.00-17.00, zo 11.00-17.00, laatste entree 16.15, entree € 7,50, luas parnell

28  De rivier de Liffey speelt een prominente rol in het stadsleven van Dublin en 
een mooie wandeling langs de oevers is daarom nooit weg. Vroeger kon je niet 
anders dan pal naast de drukke verkeersweg lopen. Daarom is er speciaal voor 
wandelaars de Liffey Boardwalk aangelegd: twee houten looppaden boven het 
water. Vanaf de boardwalk heb je een prachtig zicht op de bruggen, de zuidkant 
van de stad en het water.
ormond quay lower, dublin 1, luas jervis, luas westmoreland

32  In 2016 opende EPIC Ireland: een interactieve tentoonstelling over de 
geschiedenis van de Ieren in de gewelven van het CHQ Building. Leer alles 
over het eiland, de cultuur, eten, drinken, muziek, sport en politiek. Je vermaakt 
je hier met gemak een hele middag! Doe een pubquiz, leer Iers dansen en 
ontdek welke wereldberoemde wereldburgers Ierse voorouders hebben. 
custom house quay, dublin 1, www.epicchq.com, telefoon 019060861, open dagelijks 

10.00-18.45, laatste entree 17.00, entree € 14, luas george’s dock, dart connolly

34  Het Jeanie Johnston Tall Ship is een replica van een 19e-eeuws schip dat 
talloze Ierse immigranten naar de VS en Canada voer. Zij hoopten zo te kunnen 
ontsnappen aan de hongersnood. De schepen worden ook wel coffin ships 
(‘doodskist-schepen’) genoemd, omdat zo’n dertig procent van de opvarenden 
de overtocht niet overleefde. Zowel boven- als benedendeks krijg je een goed 
beeld van hoe het leven aan boord geweest moet zijn.
5 custom house quay, dublin 1, www.jeaniejohnston.ie, telefoon 014730111, open 

tours dagelijks ieder uur, apr-okt 10.00-16.00, nov-mrt 11.00-15.00, entree € 10, luas 

george’s dock

3
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TIJD OVER?

Als je de routes uit deze gids volgt, kom je vanzelf langs de belangrijkste highlights 
van de stad. Toch zijn er ook buiten de routes nog wel een aantal plekken en 
bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Ze staan 
hieronder kort toegelicht. Let wel: sommige zijn moeilijk te voet te bereiken 
vanuit het centrum, maar met het openbaar vervoer kun je er goed komen.

A  De Kilmainham Gaol is echt een must see. Tijdens de rondleiding krijg je een 
goed beeld van deze gevangenis en de rol die het gebouw speelde in de geschie-
denis van Ierland. Tijdens de hongersnoden puilden de koude, tochtige cellen uit 
van de mannen, vrouwen en zelfs kinderen, die voedsel hadden gestolen. Ze 
leefden onder erbarmelijke omstandigheden. Later werden de leiders van de 
beruchte Paasopstand hier gevangengezet en vervolgens geëxecuteerd. Koop je 
toegangsbewijs online, daarmee voorkom je dat je voor niets voor de deur staat. 
kilmainham courthouse, inchicore road, dublin 8, www.heritageireland.ie/en/dublin, 

telefoon 014535984, open dagelijks sep-jun 9.30-17.30 (laatste tour 16.15), jul-aug 

9.00-18.45 (laatste tour 17.30), entree € 8, luas heuston station

B  Het Irish Museum of Modern Art (IMMA) is gevestigd in een voormalig 
ziekenhuis voor oorlogsveteranen uit 1684. De laatste soldaat werd er pas in 
1929 ontslagen. Het museum toont een mix van 20e-eeuwse en hedendaagse 
Ierse en internationale kunst. Te zien zijn onder meer werken van Picasso en 
Miró. Vaak zijn er bijzondere thematentoonstellingen. Vergeet bij mooi weer de 
beeldentuin niet.
royal hospital kilmainham, military road, dublin 8, www.imma.ie, telefoon 016129900, 

open di-za 11.30-17.30, zo 12.00-17.30, entree gratis, luas heuston station

C  Ga, als het weer het toelaat, zeker naar Phoenix Park, het grootste stadspark 
van Europa. Je kunt er fijn fietsen en ondertussen kom je onder andere langs het 
huis van de president van Ierland, de dierentuin, een grote roedel in het wild 
levende herten, een kasteeltje en een victoriaanse ommuurde bloementuin. Er 
is nog veel meer te zien, dus ga vooral op avontuur. Dorst gekregen? Zoek de 
schattige theehut naast de dierentuin op voor een pitstop.
phoenix park, dublin 7, luas heuston station

ALGEMEEN
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HOTELS

Een fijn bed, een lekker ontbijt en een mooi interieur: het zijn allemaal 
ingrediënten voor een goed hotel. Maar de locatie is misschien wel het 
belangrijkst. Je hotel is namelijk pas echt leuk als je vanuit de lobby zo een 
bruisende wijk in stapt.

Dublin wordt steeds populairder. Dat is te merken aan de komst van hippe 
hotels én stijgende prijzen. De moderne wijk Docklands met trendy horeca is 
prettig om te verblijven. Hier vind je het supermoderne en chique The Marker. 
Of kies voor het authentieke Ferryman Townhouse aan The Liffey. De buiten-
wijken Rathmines en Ranelagh zijn ook gezellig. Kies bijvoorbeeld het Uppercross 
House Hotel. Zit je liever dicht bij het feestgedruis, kies dan een hotel in Temple 
Bar. Uniek is The Clarence, aan de Liffey. Het is eigendom van Bono en The 
Edge van U2.

UITGAAN

Dublin is op uitgaansgebied erg gevarieerd. De stad heeft meer dan vijfhonderd 
pubs. Hier tref je de locals voor een pint of een simpele, goede maaltijd. 
Daarnaast vind je er wereldrestaurants, toffe eetconcepten en heel goede, lokaal 
geörienteerde eetgelegenheden. Natafelen kan perfect in een van de hippe 
barretjes in het Creative Quarter. Maak een avond uit compleet met een filmpje 
in het Stella Theatre of cabaret, musical of opera in het Bord Gaìs Energy 
Theater of Apollo Theatre. Vanaf vrijdag verandert het knusse centrum in een 
waar uitgaansparadijs. Dat zorgt voor een gezellige sfeer op straat. Ga voor 
‘pubben’ naar Temple Bar of Stephen Street Lower, voor mixed drinks naar 
South William Street of South Great George’s Street en voor clubbing naar 
Dawson of Harcourt Street.

De leukste actuele uitgaansadressen hebben we op onze website gezet. Van 
fijne cocktailbarretjes en goede wijnbars tot pubs en hippe clubs. Check 
www.timetomomo.com en trek je eigen plan voor je avond uit in Dublin.

www.timetomomo.com
WE HEBBEN ONZE FAVORIETE HOTELS IN DE 
LEUKSTE WIJKEN VAN DE STAD BIJ ELKAAR 
 GEZET. KIJK ONLINE & BOEK DIRECT.

ALGEMEEN



“ De gids laat je ontzettend leuke 

plekjes zien, die je anders niet zo snel 

had gevonden. Geen stedentrip meer 

voor mij zonder time to momo.”

MARIEKE, OP FACEBOOK 

stedengidsen losse ( thema) routes

apps

Best tips ever!

VENETIËV
E

N
E

TIË

Amsterdam, Antwerpen, Athene, Barcelona, Berlijn, Bilbao, 
Boedapest, Brugge, Brussel, Den Haag, Dublin, Florence & 

Toscane, Gent, Hamburg, Hasselt, Hongkong, Keulen, 
Kopenhagen, Kortrijk, Krakau, Leuven, Lissabon, Londen, 

Maastricht, Madrid, Málaga, Marrakech, Mechelen, Milaan, 
München, Napels, New York, Oostende & Belgische Kust, 

Parijs, Porto, Praag, Rome, Rotterdam, Sevilla, Stockholm, 
Utrecht, Valencia, Venetië, Warschau en Wenen 

MEER DAN 45 STEDEN:

www.timetomomo.comROUTES EN TIPS VAN ONZE LOCAL
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