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THE WILDER TOWNHOUSE: BUITENGEWOON
In een van Dublins iconische, Victoriaanse redbrick-
 herenhuizen uit 1839 zit dit intieme hotel. The Wilder heeft
42 kamers, die variëren van een gezellig schoendoosformaat
tot royale suites, allemaal met marmeren badkamer en
regendouche. Het accent ligt op warm en elegant, perfect na
een dagje Dublin ontdekken. Uitblazen doe je in de The Gin
& Tea Rooms, met een perfecte G&T. St. Stephen’s Green ligt
op wandelafstand, met adresjes, shops en museums dichtbij.
Vanaf 140 euro voor een dubbele kamer.

thewilder.ie

DESIGNER LOFT: SPECTACULAIRE SUNSETS 
Voor wie niet in het drukke centrum van Dublin wil logeren,
is er deze mooie designerloft, gebouwd op het iconische
Whale Theater in Greystones. Je logeert met zicht op de
 oceaan, en op spectaculaire zonsopgangen vanaf het balkon.
De duplex ligt vlakbij een haventje met strand en veel adres-
jes, van designerboetieks tot ouderwetse pubs. Het  station
ligt op twee minuten wandelen, zodat je vlot naar hartje
Dublin kunt treinen. De loft heeft twee slaap- en badkamers
voor maximaal zes personen, vanaf 225 euro per nacht. 

airbnb.com/rooms/30014503

Nu al vastleggen, straks op je twee oren slapen: 
een leuke plek om te logeren tijdens St. Patrick’s Day.

VROEG GEBOEKT

St. Patrick’s Day, Dublin
Van 14 tot en met 18 maart zet Dublin de bloemetjes, eh, klavertjes buiten, tijdens een feestelijke vierdaagse 
met parades en festivals. Dublins mooiste gebouwen kleuren groen. Prachtig moment om de stad te leren 

kennen, en kennis te maken met Irish Stew, Shepd’s Pie en... Guinness!

THE DEVLIN: DUIVELS COOL 
Een hotel dat beweert een community te zijn, waar je niet
alleen slaapt maar ook kunst kijkt, goed eet en drankjes
bestelt bij de beste barmannen van de stad. Rooftopterras
met bar en bioscoop zijn er natuurlijk ook. The Devlin ligt in
de levendige Ranelagh-buurt en heeft 40 kamers met fijne
details zoals een goede koffiezet, luxe douches en een
Marshall-luidspreker om wat Ierse deuntjes te draaien. Van
gewone dubbele kamers tot ‘tripods’ waar je met vier kunt
overnachten, vanaf 104 euro per nacht. 

thedevlin.ie

TOWNHOUSE FLAT: SLAPEN IN HET GROEN   
In het zuiden van Dublin ligt de rustige en chique buurt
Ballsbridge, op 20 minuutjes wandelen van het centrum.
Deze ruime huurflat heeft een slaapkamer in een  romantisch
Georgisch herenhuis. Je voelt je echt thuis in dit appartement
met metershoge ramen en zicht op het groen, stijlvol decor
en meubelen plus alle denkbare modcoms tot zelfs vloer -
verwarming in de badkamer. Vanaf 90 euro per nacht, met
een minimum van twee nachten. 

airbnb.com/rooms/19447157

tekst DEBBIE PAPPYN


