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Cork
Áttekintés
Cork az Írországban található megyék legnagyobbja, az ország délnyugati részén találjuk, Kerry és Waterford
mellett. A város Írország egyik legszebb tájékán fekszik. Cork egy jelentős kikötővárosként Írország harmadik
legnagyobb települése Dublin és Belfast után. 606 körül alapították, amikor St. Finbarr (a város alapítója és
védőszentje) egy kolostort alapított itt. Ma, a három részből álló francia gót St. Finbarre Katedrális áll itt, amelyet
William Burgess tervezett. A város közepe egy szigeten fekszik, amelyet a Lee folyó ölel körül. A folyót számos
híd köti össze, amely a szűk völgyekkel és a régi rakpart építészetével kontinentális karaktert kölcsönöz a
városnak.
Kolostori eredete miatt Cork Írország egyetlen olyan városa, amely a városi fejlődés minden szakaszán
végigment. Először az anglo-norman növekedés, majd ismét az angol kolóniák 1500-1600-as uralma, amikor
szélesebb utcákat és nagy városházakat építettek a grúz és viktoriánus lakók. Emellett az ipari forradalom is rajta
hagyta kézjegyét a kikötőkön és raktárépületeken. Még most is növekszik a város, valamint folyamatosak a
felújítások.
Cork falui a legbarátságosabbak az egész térségben, valamint teljesen érintetlenek. Főként lovas, halász életéről
ismerik, valamint a Blacwater River Valley építészete dominálja Észak Cork képét. Kelet Corkot arról ismerik,
hogy itt találhatók Írországban a legjobb ételek, emellett lenyűgöző golfpályákon is játszhatunk.
Cork látványosságai között találjuk a Crawford Községi Művészeti Múzeumot, amely egyike a város legszebb
épületeinek. Itt van a Fitzgerald Park is, amely a Cork Múzeumnak és a Szent Anna templomnak is otthont ad,
Shandon híres harangjaival. Emellett itt található a 17. századi English Market Bishop Lucey Park, a St. Francis
templom, a South Mall és a Cork City Gaol is.
Blarney Kastély
Corktól nem messze találjuk a világhíres Blarney Kastélyt. A legenda szerint a Blarney követ megcsókolva
mágikus szónoklati képességre tehetünk szert. A whiskey szerelmesei imádni fogják az Old Midleton Distillery-t,
és ha megéheznénk, látogassunk el Kinsale-be, egy bájos tengerparti városba, amelyet rendkívüli konyhájáról
ismernek.
Cork emellett számos művészeti központnak és fesztiválnak is otthont ad. Látványos tájbéli elhelyezkedéséről
ismeretes, különösen a Lee folyó völgye gyönyörű.
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