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Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Buckinghamin 
palatsi, Madame Tussaudin vahakabinetti ja National 
Gallery ovat vain osa Lontoota. Huippukonsertit, intialai
set ravintolat, jalkapalloottelut, olut… lista on loputon. 

Lontoo on säilynyt jo vuosikymmeniä muodin ja 
musiikin vilkkaana keskuksena  Musikaalit, teat-
terit, pubit, museot ja putiikit vetävät puoleensa 

kerta toisensa jälkeen  Ostosmatkaajan para-
tiisissa on yli 30 000 kauppaa  Suuntaa 

kukkarosi mukaan vaikkapa harrod’sille, 
hienoihin design-muotiliikkeisiin tai 
mielenkiintoisille kirpputoreille  his-
toriasta ja kulttuurista kiinnostuneet 
löytävät mieleisensä museon tai galle-
rian yli 300 vaihtoehdosta  Lontooseen 
et kyllästy koskaan 

lonToo

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 2 7
helmi 2 7
maalis 3 11
huhti 4 13
touko 7 17
kesä 11 21
heinä 13 23
elo 12 22
syys 11 19
loka 7 14
marras 4 9
joulu 2 7

Thistle Bloomsbury Park 
Viehättävä pieni hotelli Lontoon keskustas-
sa  hyvät yhteydet eri puolille kaupunkia  
2-hengen huoneissa wc ja suihku/kylpy, 
satelliitti-tv, puhelin, radio  Tunnelmallinen 
ravintola ja baari 

Eden Plaza 
Mukava sijainti luonnonhistoriallista museota 
vastapäätä, kävelymatkan päässä harrod’sin 
tavaratalosta  pienissä, värikkäästi sisustetuissa 
huoneissa on wc, suihku/kylpy, puhelin, tv ja 
hiustenkuivaaja  hotellissa on aamiaishuone 
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Irkkukulttuurin keskuksessa pääset taatusti mukaan 
rentoon irlantilaiseen elämänmenoon. Pakollisia 
käyntikohteita ovat Temple Barin pubit, Old Jamesonin 
viskitislaamo ja Guinnessin olutpanimo.

Dublinin elämäniloinen ja kiireetön kaupunki 
lumoaa matkailijan kerta toisensa jälkeen  Vä-
littömän ilmapiirin kaupungissa jokainen löytää 

itselleen sopivaa ja mielekästä tekemistä  kult-
tuurista kiinnostuneille se tarjoaa silmiä 

hivelevää arkkitehtuuria, museoita sekä 
teattereita; dublinilaiseen arkeen kuu-
luu ehdottomasti tumma stout, elävä 
musiikki ja yhteislaulu  piipahda pai-
kallisessa pubissa ja anna tunnelman 
viedä  kaikki viihtyvät vihreän saaren 
Dublinissa!

duBlin

Blooms Hotel 
Mainio sijainti vilkkaalla Temple Barin 
alueella Dublinin iltaelämän keskuksessa  
Nykyaikaisesti sisustetut huoneet: suihku/
kylpy, wc, tv, puhelin, hiustenkuivaaja  
hotellissa paikallisten suosima monipuolisen 
menyn tarjoava ravintola, parkkipaikka 

Ripley Court Hotel 
keskeinen sijainti lähellä O’Connell Streetiä 
kaupungin keskustassa  Suurehkoissa tasokkais-
sa huoneissa on suihku/kylpy, wc, tietokonelii-
täntä, tv, silitysrauta ja -lauta, puhelin, hiusten-
kuivaaja  hotellin ravintolassa sekä à la carte 
-annoksia että seisova pöytä 

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 1 8
helmi 2 8
maalis 3 10
huhti 4 13
touko 6 15
kesä 9 18
heinä 11 20
elo 11 19
syys 9 17
loka 6 14
marras 4 10
joulu 3 8


