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 אירלנד - "אל הטבע הפראי שלך"
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 )ללא פרוט של הסדנאות, הטקסים והתהליכים השזורים בדרך(: מסלול הטיול
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 ראשוןיום 

 הפארק הלאומי ויקלואו –דבלין  –תל אביב 

סיעה אל המלון אליה נגיע בשעות הערב. עם ההגעה נצא בנ אל דבלין בירת אירלנד נטוס

 בסביבת הפארק הלאומי ויקלו.
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 שנייום 

 ויקלואו הפארק הלאומי

 נצא בנסיעה אל עומק הפארק הלאומי ויקלו, שאותו עוטפים מרבצי כבול ופרחי אברש. נבקר

אל שרידי  אותנוהעמק של האגמים, הליכה ביער עד ירקרק תוביל  -באתר הפופולרי ''גלנדלוק'' 

שבעבר הייתה מרכז הבישופות של אירלנד ושרדה בעיקר על ידי החיבוק  המושבה הנזירית

. אגמי הפארקאל נעימה בסביבה. נצא להליכה  שהקהילה קיבלה מהנשים המקומיות הגדול

פאוארס. נבקר במפל הנשפך הגבוה ביותר  –שטחי משפחת האצולה  נצפין אלאחר הצהריים 

נשוב אל לילה נוסף . של בית האחוזה קורט'' והוא החצר האחורית-באירלנד ''מפל פאוארס 

 באותו המלון.
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 יום שלישי

 קילקני

" אל עיירת ימי הביניים הציורית ''קילקני ונמשיךבנסיעה פנורמית בנופי הפארק הלאומי נצא 

 -שישבה פה מאז המאה ה, תנורמני-האנגלושבמרכזה אחוזה שהייתה ביתם של משפחת באטלר 

 -ונעלה אל פנינה קטנה ומקומית  נסייר בעיירה הציורית.  20 -המאה ה של 60 -ועד שנות ה 13

חנויות  –פה הכל ''מייד אין קילקני''  –בחצר האחוזה הנמצאת יצוב של קילקני גלריית הע

בסמטאות העתיקות של העיר נצעד יחד אל לאחר שיטוט מעצבים, בוטיק, קדרות ותכשיטנות. 

אייל מצוינת שמסמלת את אירלנד יותר מכל  בירת-מרכז המבקרים של מבשלת סמיתי'יקס 

מרכיביה, ההיסטוריה  דרך במרכז ונלמד על בישול הבירה, עלבעולם! נערוך סיור מו מקום אחר

של המקום ועל מקומן של נשים בבישול הבירה האירית המסורתית. לאחר הסיור נצעד אל 

מסעדה מקומי, נהנה מהקצב, האווירה והמוזיקה -בפאב המלון. בערב, נשב לארוחת ערב

 המקומית. לינה במרכז העיר קילקני.
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 עיירביום 
 קילרני 

אל עבר מחוז קארי  –חר ארוחת הבוקר ניפרד מקילקני היפה ונצא בנסיעה דרומה ומערבה לא

ומרחבים ירוקים אל הפארק הלאומי קילארני, הנושק גם  , מצודותכפריםבין  נעבורהאותנטי. 

בפארק הלאומי, נחפש ברבורים וסלמונים  נטייללעיירה הצבעונית והפסטורלית קילארני. 

עד. נחזה באיים -באגמים ובנהרות של הפארק, איילים אדומים ואיילים יפנים ומאות עצים ירוקי 

 קטנטנים ובשרידי טירות ומבצרים עתיקים. לינה בקילארני.
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 יום חמישי

 טבעת קארי
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ונקראת בשם  יינוסטבעת פנורמית הצופה על האוקהמוקף בנצא ליום קסום בחצי האי איברה, 

נקודות תצפית מיוחדות. נבקר בכפר ועובר דרך כפרים צבעוניים המסלול טבעת קארי''., "

ריקס, נעצור -קאדי -ווטרוויל היושב בין המפרץ, האגם והנהר הגדול. נשקיף על רכס הרי מקילי 

אית, סנים אותה חוצה נהר סנים המשגע ונמשיך את הנסיעה על הדרך האטלנטית הפר בעיירה

המלכה ויקטוריה עם פמליית הנשים שלה, ופשוט התאהבה  בה ביקרה –אל ''תצפית הנשים'' 

 ללילה נוסף של קסם ובילויים.נעלה חזרה אל קילארני,  בתום הסיורבמקום! 
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 יום שישי
 ומחוז קליירצוקי מוהר 

והנסיעה הפראית''  אל מחוז קלייר. הדרך הזו נקראת ''הדרך האטלנטית –בנסיעה צפונה  נצא

, מצפון לדרום ובו נקודות תצפית, כפרים –היום תהיה חלק קטן ממקטע נסיעה לאורכו של האי 

וממנו נמשיך אל הכפר הציורי דולין  נגיעואתרי תיירות מהממים ביופיים. לקראת צהרים  עיירות

''מרכז המבקרים של צוקי מוהר''. האתר  –קצר אל האתר הפופולרי ביותר באירלנד  מרחק

או לעולם הצעיר יותר  ",הנסיכה הקסומההסרט "בעקבות , נודע לעולם כ''צוקי השגעון''ש

מכן על קו הרכס המהפנט. לאחר נסייר באתר ובעקבות ''הנסיך חצוי הדם'' של הארי פוטר. 

נמשיך בנסיעה בין המרחבים של מחוז קלייר שאותו מאפיינות חומות אבן נמוכות לחקלאים, 

 ונתפצלמקום ותצפית משגעת על האוקיינוס. נגיע אל אחד מהכפרים במחוז  פרות וכבשים בכל

הארחה אירים. בערב ניפגש  לינה בבתיחוויה מיוחדת של אירוח ול –לקבוצות קטנות יותר 

 !מסעדה וזו הזדמנות לאכול את הפיש אנד צ'יפס הכי טובים באירלנד-לארוחת ערב בפאב
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 בתשיום 

 דבלין -מחוז קלייר 

הבוקר כל קבוצה תאכל בבית ההארחה שלה ולאחריה נתאחד ונצא יחד בנסיעה  את ארוחת

''הבארן'', פארק משגע ומיוחד במינו והוא כולו אבן גיר קארסטית.  קלה אל הפארק הלאומי

לפני השטח, מסלע מיוחד ועליו דולמנים, מערות  ומעל קרקעיות מתחת-מערכת מערות ת ת

משיך בנסיעה נופית בפארק ועל הדרך האטלנטית הפראית ים. ניהיסטור-קבורה ואתרי ם פרה 

. אם נספיק, נהנה מזמן חופשי בשעות אחר הצהריים המאוחרותאליה נגיע , הבירה אל דבלין

נבקר בלב הבלייני של דבלין ''טמפל  ת הערב החגיגית,ארוח עיר הגדולה'' של אירלנד. אחריב"

 .עיר דבלין. לינה במרכז העיר דבליןרובע הבילויים, הפאבים, והמוזיקה של ה –בר'' 
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 ראשון יום

 תל אביב –דבלין 

 לסייר ברגל וברכב בבירת אירלנד. לאחר ארוחת הבוקר במלון נצא 

מוצג  שם ,ספרייה העתיקהבהארוך''  ''חדרובקולג' טריניטי, של  נסייר בין הבניינים העתיקים

יד  עה כרכים כתובים במלאכתלמעשה ארב אלו. "דתי של אירלנד, ''ספר הקלס-האוצר הלאומי

 מדהימה של הגוספלים הנוצרים. 

אל נשוב ! בצהרים בהעוד כמה פינות מדליקות נמשיך לסיור בפנינים נוספות של דבלין ונכיר 

לקראת ערב נצא בנסיעה אל שדה התעופה  ושיטוט חופשי.  ארוחת צהריםלמרכז העיר ונתפזר 

 .9לפנות בוקר של יום מס' . ההגעה לארץ צפויה אביב תללטיסת ערב מדבלין אל  – של דבלין
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