
Dublin
Oscar Wilde, James Joyce and Samuel Beckett são apenas alguns dos 
ilustres moradores da cidade. Quem mais mora por lá? Os leprachauns, 
que são aqueles duendes que escondem um pote de ouro no final do arco-
íris. Mas se esse não é seu tipo favorito de estória, em Dublin sempre tem 
alguém disposto a contar a história da cerveja Guiness ou do whiskey 
Jameson. Afinal, Dublin é uma cidade de contadores de estória. 
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Top 5
1. A atração mais visitada da Irlanda 
e que não pode faltar no itinerário 
de nenhum turista que chega ao 
país é uma visita à Fábrica da 
Guiness, que na verdade, é uma 
espécie de museu interativo enorme. 
O destaque vai para o andar em que 
especialistas de ensinam a servir o 
pint perfeito e a vista privilegiada 
do bar da cobertura. 

2. O bairro mais famoso de Dublin 
se chama Temple Bar e é cheio 
de pubs e restaurantes. Ótimo para 
sair à noite! É lá também onde fica 
o bar de mesmo nome, que talvez 
seja o mais conhecido da cidade. 

3. Depois da cerveja, hora de 

Programa Inusitado Sinta-se como 
um irlandês
Para os irlandeses, um estranho 
é apenas um amigo que você 
ainda não conheceu. Então, vá 
para um pub, peça uma Guiness e 
faça amizades, afinal, todo mundo 
tem uma história para contar.

provar o whiskey! A Irlanda é 
grande importadora do produto, e 
uma das marcas mais conhecidas, 
a Jameson, abre suas portas para 
visitação do público.

4. Trinity College é a 
universidade mais antiga da 
Irlanda. O campus é belíssimo e 
na biblioteca se encontra o Book of 
Kells, um livro da Idade Média que 
contém os evangelhos da bíblia.

5. No Parque Merrion tem uma 
homenagem bacana ao escritor 
Oscar Wilde. Não só tem uma 
estátua, como uma espécie de 
monumento com várias das suas 
citações famosas.

O Museu Nacional do 
Leprachaun é na verdade 
sobre o folclore irlandês. Digno 
de uma cidade de contadores 
de história, o museu conta com 
guias fantásticos que fazem as 
lendas se tornarem realidade. 
Tudo em inglês, claro.



Compras
Dublin tem várias opções de 
compras. Um dos lugares mais 
procurados é a área que começa na 
O’Connell Street até a Grafton 
Street, que tem as lojas mais 
famosas e é considerada uma ótima 
área para compras na Irlanda.

Tem Que Provar
A cozinha irlandesa tradicional 
segue uma linha bem simples e até 
considerada meio rústica. 

O Irish Stew, que é um ensopado, 
é muito comum e geralmente 
é feito com carne de porco. A 
maioria dos pratos principais 

são acompanhados de batatas, 
principalmente se for amassada.

Mas talvez a culinária mais inusitada 
da Irlanda são os pratos que usam 
Guiness como ingrediente. 
Tem de tudo: carnes, ensopados e 
até mousse de chocolate!

Para quem prefere peças mais 
alternativas, o Cow’s Lane 
Designer Market junta 60 das 
melhores lojas de artesanato da 
cidade. Tem roupa, acessórios, 
bolsas, roupas para bebês e, claro, 
muitos ítens de  decoração.



Sugestões de Acomodação
Pillar Bed & 
Breakfast
A apenas 5 minutos da Rua 
O’Connell e cerca de 10 minutos 
a pé do Temple Bar, esse Bed & 
Breakfast é uma das poucas opções 
de acomodação econômica bem no 
centro de Dublin. Wifi gratuito.

Fique de olho: os quartos não 
tem banheiro privativo. O café-
da-manhã não está incluso, mas, 
por um custo adicional, pode ser 
servido no quarto. A recepção não 
é 24hs.

Saiba mais sobre esse hotel.

Pesquise mais opções de hotel em Dublin no booking.com

The Merrion Hotel
Hotel 5 estrelas, em uma área calma do centro de Dublin. Os 
quartos são amplos e oferecem TV de tela plana via satélite e frigobar. 
O hotel conta com dois restaurantes e um bar. Um dos restaurantes foi 
premiado com 2 estrelas Michelin. Os hóspedes também podem usufruir 
de um spa, com sauna a vapor e uma piscina infinita.

Fique de olho: o café da manhã não está incluso no preço da diária.

Clique aqui para conhecer melhor esse hotel.

Fleet Street Hotel
O Hotel está localizado em 
Temple Bar, perto da Universidade 
Trinity e das ruas O’Connell e 
Grafton. Os quartos dispõe de TV 
LCD via satélite, banheiro privativo, 
secador de cabelo, além de café e 
chá gratuitos. O hotel tem um pub.

Fique de olho: Os quartos não 
possuem arcondicionado, o que 
pode ser um problema no verão. O 
wifi só é gratuito por 30 minutos. 
Café da manhã não está incluso no 
preço da diária.

Saiba mais sobre esse hotel.
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