
 

Is ar an mBuailtín a chuirfear tús leis an 
dtóraíocht, díreach idir Siopa an Bhuailtín 

agus Sáipéal Naomh Uinseann. Cífear os do 
chomhair amach conair suas ar an Máimín, a 
tógfaidh go hard an pharóiste tú.  

       Cas timpeall ag uachtar na conaire áit a 
bheidh radharc aoibhinn scóipiúil amach 
romhat ar Chuan Ard na Caithne, áit a 
mbíonn na hiascairí ag obair díreach laistíos 
den Triúr Deirféar. Trasna na dtráigheanna, tá 
Cé Bhaile na nGall, Raidió na Gaeltachta agus 
lastuaidh uaidh Túr Bhaile Dháith. Soir ó 
thuaidh seasann Cnoc Bhréanainn go maorga 
ag féachaint anuas ar gach atá amach roimhe. 

       Is iomaí ainmhí ar na bóthairíní 
cúnga seo. Caith súil sna sceacha, 
b

,
fhéidir go gcífir giorria, coinín nó 

madra rua, nó seans go n-eitleoidh 
lasair choille amach agus pocaire 
gaoithe nó spioróg in airde ag faire air.  
       Lean ort go gcasann an bóthar ar 
chlé síos tríd Baile Uí Bhaoithín agus 
ar chlé aríst go dtí an príomhbhóthar. 
Trasna ón gcoill sprúis i mBaile an 
Éanaigh cas ar chlé idir dhá thigh agus 
téir in airde suas Bothairín na gCloch. 
Lean ort le boladh an fhraoigh agus 
ceol na sruthán mar chompántas duit 
thar n-ais go dtí 

,
n mBuailtín. 

 

An Máimín  
An Buailtín, Baile an Fheirtéaraigh 

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

Siúlóid Bóthairín na gCloch 
Gaeltacht Baile an Fheirtéaraigh 
Fad @ 4.5km 
Am @ 1’ 30” uac 
Deacracht In airde 100m 
Eolas eile Ar an mbóthar 



Gaeltacht 
Chorca Dhuibhne 

Co. Chiarraí

Féach fút agus tharat: 

y Túr Bhaile Dháith 

y An Charraig Dhubh 

y Cnoc an Phréacháin 

y Sliabh an Iolair 

y Cé Bhaile na nGall 

Éist: 

y Piasún ag glaoch 

y Tarracóir feirme 

y Sruthán 

y Cearca ag gocarsach 

Ainm an teaghlaigh: 
 

................................................................

De shiúl na gcos:  

y Fána géar 

y Dris 

y Pocaire gaoithe 

y Coill 

y Bóthairín na gCloch 

y Giorria 

Tóg boladh uaidh: 

y Airgead luachra 

yMill gabhair 

y Capaill 

y Fásra tais 

y Fraoch 

Leag lámh air: 

y Raithneach 

y Cloch le poll 

y Caonach

B   
eirigí libh an bhileog 

seo agus téigí ar 
Thóraíocht Teaghlaigh 
amach ón mBuailtín in 
airde ar an Maimín. 
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!


