
Ag tosnú amach i lár bhaile Cheann Trá, is 

síos Bóthar an Phóna go dtí an dtráigh a 

bheidh bhur dtriall. Cuimnigh ar stair agus 

finnscéalta Cath Fhionn Trá agus tú ag 

taiscéalaíocht anso, áit ar bhuail Fionn Mac 

Cumhail ar fhórsaí an oilc fadó.  

       Ar lá breá i gCeann Trá na gréine, beidh 

radharc gléineach agat trasna an bhá go hUíbh 

Ráthach, an leithinis Gaeltachta eile i gCiarraí, 

agus Oileán Dairbhre amach ar an gcósta uaidh.  

       Níos giorra den mbaile, bain sásamh as bla 

sallaine úr na farraige agus tú ag déanamh do 

shlí siar an tráigh. Coimeád súil amach dos na 

héanlaithe bhreátha cois fharraige: na faoileáin, 

na fáinleoga, agus an corr réisc, nó Joanie an 

Scrogaill mar is fearr aithne uirthi anso timpeall. 

De shiúl na gcos, agus an gaineamh bog tais thíos 

fút, lean oraibh go carrchlós 

na Reilige. Is suas an bóthar 

ansan a bheidh tú ag dul, i 

dtreo an phríomhbhóthair. 

Cas ar dheis ansan go hArd 

a
, 
Bhóthair agus Tigh 

Pháidí Uí Shé, áit atá 

scríbhinn álainn in aice le 

dealbh Pháidí. Tabhair fé 

ndearna an meascán 

bláthanna agus plandaí ar 

na dumhacha, agus fonn 

tráigh aríst ort, chun 

filleadh ar Cheann Trá, tús 

na siúlóide aoibhne seo. 

 

Fionntrá  
Ceann Trá 

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

Siúlóid Cois Trá 
Gaeltacht Corca Dhuibhne 
Fad @ 5.5km 
Am @ 1¾ uac 
Deacracht Éasca 
Eolas eile Tráigh & bóthar 



Gaeltacht 
Chorca Dhuibhne 

Co. Chiarraí

Éist: 

y Lapadaíl na dtonnta 

y Dordán beach 

y Leanaí ag spraoi 

y Ceol na n-éan 

Ainm an teaghlaigh: 

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

De shiúl na gcos:  

y Céimeanna 

y Droichead coisithe 

y Gaineamh ag titim  
     isteach san abhainn 

y Láib cruaigh 

y Locháin uisce 

Tóg boladh uaidh: 

y An fharraige 

y Péine cois cósta 

y Bláthanna ar na 

     dumhcha 

Leag lámh air: 

y Gaineamh tais 

y Dealbh Pháidí Uí Shé 

y Ráille staighre 

y Sliogán tréigthe 

y Píosa feamainne 

B   
eirigí libh an bhileog 

seo agus téigí ar 
Thóraíocht Teaghlaigh 
i bhFionntrá i gCorca 
Dhuibhne. 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! 

Féach fút agus tharat: 

y Uíbh Ráthach 

y Roilleach 

y Baoi ar snámh 

y Coiníní ag sciuird 

     timpeall 

y Feileastram 

y Portán 


