
 

S iúil i dtreo Chaisleán na Mináirde agus 
coimeád ar chlé i gcoinne an fána. Tá geata 

agus slí aoibhinn isteach go Tobar Eoin Baiste, 
tobar neamhghnách arna bhfuil cruth crú 
capaill air. Gach bliain ar an 29 Lúnasa tugann 
muintir na háite turas ar an dtobar, áit a bhfuil 
leigheas ar fáil ar thinnis cinn.  

       Téir thar n-ais ón ngeata, cas ar chlé agus 
lean ort ar Shlí Corca Dhuibhne go dtí ,n 
mbóthar aríst. Lean ort tharais seana-scoil na 
Mináirde, go feirm ar dhá thaobh an bhóthair 
agus ar aghaidh go dtí an chéad fhear buí eile áit 
a chasfaidh sibh ar chlé. Cas ar chlé ag an gcéad 
casadh eile i dtreo na sléibhte in Uíbh Ráthach. 
Cas ar dheis chun filleadh ar Chaisleán na 
Mináirde agus Béal na gCloch. 
       Thóg Ridirí Chiarraí Caisleán na Mináirde 
ar thalamh ard os cionn trá Bhéal na gCloch áit 
atá radharc glan trasna an bhá ó dheas ar na 

Cruacha Dubha in Uíbh Ráthach. 
Caisleán 4 urlár ar airde a bhí 
ann le h-urlár fé thalamh agus é 
thart ar 50 troigh ar airde. 
Mhair na Gearaltaigh sa 
chaisleán, an t-aon chaisleán idir 
Chaisleán na Mainge agus An 
Daingean go dtí gur scrios fórsaí 
Chromail é i 1650.  

Lean an bóthar thar n-ais i 
dtreo an charrchlóis go dtí an 
tráigh, áit álainn chun tamall a 
caitheamh ar do shuaimhneas ag 
éisteacht le glór na mara i do shuí 
ar chlocha cuarach ar an dtráigh. 

 

An Mhináird  
Lios Póil 

Sraith tóraíochtaí ar shiúlóidí Gaeltachta forbartha go speisialta do theaghlaigh ag 
Tuismitheoirí na Gaeltachta agus Tobar Dhuibhne. Bainigí sásamh astu. 

Siúlóid Cosán na Mináirde 
Gaeltacht Lios Póil 
Fad @ 5km 
Am @ 1’ 30” 
Deacracht Réasúnta 
Eolas eile Bóthar & Slí Chorca Dhuibhne 



Gaeltacht 
Chorca Dhuibhne 

Co. Chiarraí

Féach fút agus tharat: 

y Clocha móra cruinne 

y Caisleán 

y Radharc ar Shléibhte 

y Uíbh Ráthaigh 

y Peilleacán 

y Crainn Fuinseoga  

Éistigí: 

y Abhainn fé dhroichead 

y Tonnta na farraige 

y Innealra feirme 

y Préacháin 

Ainm an teaghlaigh: 
 
................................................................

De shiúl na gcos:  

y Cosán rúnda 

y Céimeanna adhmad 

y Féar fliuch 

y Bothán fé eidhneán 

Tóg boladh uaidh: 

y Farraige 

y Coill bheag 

y Aiteann 

y Clós feirme 

yMil na nGabhar 

Leag lámh air: 

y Uisce tobair 

y Caonach ar chloch 

y Coirt crainn 

y Geata beag 

B   
eirigí libh an bhileog 

seo agus téigí ar 

Thóraíocht Teaghlaigh ar 

Chosán na Mináirde a 

nascann le Slí Chorca 

Dhuibhne i Lios Póil. 

Siúlóid aoibhinn í seo ina 

bhfuil ana-chuid des na 

hiontaisí thíos le feiscint, 

le cloisint, le mothú agus 

le bolú. Aimsigh an méid 

agus is féidir libh! 


