
 

Tosnaígí ag siúl ón R584 ag Crosaire na 

Carraige siar an bóithrín i dtreo Tuairín 

Leathard. Fanaigí ar chlé ag an ladhair bóthair 

agus chífear leacht cuimhneacháin a tógadh

i gcuimhne ar Chriostóir Ó Luasa in airde 

uaibh. Mac léinn leighis agus folachánaí a 

d
,
fhan i dTuairín Dubh le linn aimsir chorrach 

na hÉireann sna 1920dí. Lámhach ar an 

gCarraig é sa bhliain 1920 le linn chogadh na 

saoirse. Bhí a shin-sheanathair gníomhach sna 

Buachaillí Bána le linn cath Chéim an Fhia in 

1822.  

       Is cinnte go bhfuil áilleacht an dúlra le 

feiscint ar an gcosán trí Fhoraois Thuairín 

Leathard, ana-chuid crainn éagsúla, éanlaith, 

bláthanna fiáine agus 

ainmhithe beaga 

mórthimpeall oraibh. 

Fágfaidh sibh an choill in 

bhur ndiaidh ag droichead 

thar an Laoi agus Cnoc 

Dubhchoill ar chlé amach 

romhaibh. 

    Casaigí ar chlé nuair a 

shroicheann sibh an R584 

arís agus fill ar Chrosaire 

na Carraige, ceann scríbe 

na tóraíochta. 

 

Cosán na Foraoise  
Béal Átha an Ghaorthaidh 

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

Siúlóid Cosán na Foraoise 
Gaeltacht Béal Átha an Ghaorthaidh 
Fad @ 5km 
Am @1 uac 
Deacracht Réasúnta 
Eolas eile Foraois agus bóthar 



Gaeltacht 
Mhúscraí 
Co. Chorcaí

Féach fút agus tharat: 

y Feirm 

y Buachalán buí  

y Fallaí cloiche  

y Caoirigh  

y Geata 

yNead éin 

y Féileacán 

Éistigí: 

y Ceol na n-éan  

y Fuaim na habhann  

y Cuach ag glóraíl  

y Crainn ag luascadh  

y Scaoth feithidí 

Ainm an teaghlaigh: 
 
 

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

De shiúl na gcos:  

y Crosaire na Carraige 

y Foraois Thuairín  
     Leathard 

y Cnoc Dubhchoill  

y Droichead  

y Leacht 

     Cuimhneacháin 

y Tuairín Dubh

Tóg boladh uaidh: 

y Silíní fiáine 

y Táthfhéithleann  

y Fraoch 

Leag lámh air: 

y Stumpa sean-chrainn 

y Caisearbhán 

y Luachair  

y Caonach  

yMéiríní Púca 

B   
eirigí libh an bhileog seo 

agus téigí ar Thóraíocht 
Teaghlaigh ar Chosán na 
Foraoise ag Tuairín 
Leathard, lámh le Béal Átha 
an Ghaorthaidh. 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! 


