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The Shelbourne Hotel. ”Alltid 
kul, perfekt för en after work.”

HOTELL  The Marker Hotel. 
”Atmosfären i kombination med 
inredningen … En gömd pärla.” 

The Merion. ”Klassiskt, elegant 
och vackert hotell i hjärtat av geor
gianska Dublin.”  

RESTAUR ANG  The Merrion. 
”Här finns L’Ecrivain, Thornton’s 
och Patrick Guildbaud – tre 
re stauranger av högsta kvalitet. 
Thornton’s är sofistikerat och har 
en avsmakningsmeny där de 
använder typiskt irländska råvaror. 
Att bli serverad ett perfekt utvalt 
vin till varje rätt gör middagen 
svårslagen.” 

777. ”Här utlovas farliga Marga
ritas och riktigt roliga kvällar.”

CAFÉ  3FE Coffee. ”Mästarna av 
gott kaffe – de har vunnit mängder 
av priser. Jag gillar att gå hit ensam 
med en bok så jag kan suga åt mig 
av den härliga atmosfären.”

Kaph. ”Avslappnat men trendigt 
– väldigt hippt!”

FRUKOST  Coppinger Row. 
”Underbart ställe att gå till, och 
super om du som jag har hund. De 
är väldigt djurvänliga där, de 
kommer alltid ut med vattenskålar 
och filtar till hundarna.”

NATTLIV  Panti Bar. ”Ett vatten
hål på gayscenen med Irlands bästa 
dragshow och Panti Bliss – vår 
mest kända drag queen.”

MODE The Design Centre. ”Här 
finns irländska modetalanger, som 

Efter många år utomlands, 
bland annat i Nigeria, Sri Lanka 
och London, så valde Danielle 
Ryan (ja, som i Ryan Air), grunda
re för livsstilsvarumärket Roads 
Group (som består av ett förlag, ett 
dofthus samt ett produktionsbo
lag), att återvända till sin hemstad. 
”Dublin är litet, men staden har en 
framåtanda och interaktion som 
jag inte sett någon annanstans. 
Människorna här är väldigt måna 
om att samverka, och det är en väl
digt välkomnande stad.”

BAR  The Rooftop Bar, Dean Hotel. 
”Levererar alltid. God mat, fantas
tiska drinkar, och utsikten över 
Dublin är spektakulär. Det är väl
digt populärt och fullt av folk.” 

Vintage Cocktail Club. ”Serverar 
de godaste drinkarna.” 

dublin
Att irlands huvudstad är trevlig 
visste vi redan. Men när danielle 
Ryan berättar om sina hotspots 
vill vi boka en biljett direkt!

stylebyescape

till exempel Philip Treacy.” 
Dawn Fitzgeralds Boutique. ”Jag 

är ett stort fan, hon gjort flera spe
cialdesignade klänningar åt mig.” 

Umit Kutluk. ”En av Irlands 
senaste och hetaste designer, han 
har ett öppet showroom på 
Merrion Square. Jag bar hans 
design på en fotografering nyligen, 
och sedan var jag tvungen att köpa 
allt, för jag blev totalt förälskad.” 

LITTER ATUR  Hogis and Figgis. 
”Jag är stammis. Kan vara här i 
timmar. Det är ett väldigt fridfullt 
ställe mitt i Dublins centrum.”

VARUHUS  Brown Thomas. 
”Vackert och chict varuhus. 
Här finns alla stora internationella 
designer, och de säljer våra parfy
mer exklusivt här.”

ACCESSOARER  Industry. 
”Industry är fyllt med accessoarer 
för både hemmet och dig.”

MAT  Fallon and Byrne. ”Den ulti
mata matupplevelsen då det är en 
saluhall med flera våningar. Här 
finns trevliga restauranger och 
längst ner ligger en vinkällare.”

KULTUR  The Gate och The Abbey. 
”Gå och se en pjäs, det är ett måste.”

SEVÄRDHET  Trinity College. 
”Jag rekommenderar alla att man 
tar en promenad vid Trinity 
College. Då går du förbi Guinness 
Store House och sedan kommer du 
fram till O’Donoghue’s pub där du 
kan beställa något att äta och 
dricka medan du blir underhållen 
med traditionell irländsk livemusik.” 

DIT TURISTER ALDRIG 
HITTAR  Wicklow Mountains. 
”Om du har en dag över tycker jag 
du ska lämna Dublin city och ta 
dig till Wicklow Mountains. Boka 
bord på Johnnie Foxes traditionella 
pub och ät en mysig middag. Här 
spelar de livemusik och dansar 
irländsk dans – en perfekt kväll 
med lagom underhållning.” 
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”Byxor från Diane von Furstenberg, 
topp från Woodford, väska från 
Prada och glasögon från Bulgari.”

Metro Cafe.

xxxxxxxx.

xxxxxxxx.

Umit Kutluk.

Varuhuset 
Brown Thomas. 

VAD GÖR DU PÅ EN: 
… fredag kl 12? ”Ibland gillar 
jag att lämna kontoret för ett 
slag och besöka IFI Cinema. 
Det är en gömd bio som ligger 
inuti Temple Bar och visar indie- 
och internationella filmer, och 
där finns ett gulligt kafé.” 

… lördag kl 18? ”Jag går till 
re staurangen Etto. Det ser ut 
som ett kafé från utsidan men 
det är faktiskt en Michelin-
restaurang, och det märks 
definitivt på maten.”

… söndag kl 13? ”På söndagar 
tar jag en lång promenad i en 
av Dublins parker.”  

Personligt älsklingsställe ”Jag 
älskar Stephen’s Green. För 
länge sedan hängde kända 
författare, till exempel James 
Joyce, här. Det är fortfarande 
väldigt bevarat och väldigt lite 
har förändrats. Det finns en 
liten sjö och fåglar och änder 
och massor med yta där man 
kan promenera, cykla och leka.” 

River Liffey.

”Hatt signerad irländske 
hattkungen Philip Tracey”

Halfpenny Bridge.


