INIS MÓR

GALWAY BAY

INIS MÉAIN
INIS OÍRR

SIÚLÓID 15
NÓIMÉAD GO DTÍ
AN TIONAD

An Branán Mór
An Staca Farraige

An tArdán Thuaidh
Radharc ar Thúr Uí
Bhriain agus na
hAillte Theas

N
GO LIOS DÚIN BHEARNA
10 NÓIMÉAD
DÚLAINN 10 NÓIMÉAD
GAILLIMH 1 UAIR, 15
NÓIMÉAD

BEALACH
ISTEACH
IONAD NA
gCUAIRTEOIRÍ/
CAIFÉ
RADHARC

IONAD NA
gCUAIRTEOIRÍ

€6.00

Leanaí faoi bhun 16 bliana	SAOR IN AISCE
Seanóirí

€4.00

Mic Léinn

€4.00

Lucht Míchumais

€4.00

*	Cuimsíonn an táille iontrála teacht ar na limistéir phoiblí go léir,
lena n-áirítear Ionad na gCuairteoirí agus an Taispeántas.
	Ní chuimsíonn an ticéad iontrála Túr Uí Bhriain.
**	Tá cead isteach saor in aisce sna hAillte ag leanaí má
tá siad in éineacht le duine fásta.

Iontráil go Túr Uí Bhriain*
LIMISTÉAR
CEARDAÍOCHTA

An Príomhardán
Na hAillte
Theas i dtreo
Cheann Caillí

Duine fásta

€2.00

Leanbh

€1.00

*Tá cead isteach saor in aisce i siopa na mbronntanas
ar urlár na talún.
SIÚLÓID 5
NÓIMÉAD GO DTÍ
AN TIONAD

OILEÁN NA NGABHAR
Baile an Éin Dheirg

Eispéireas Cuairteora ag
Aillte an Mhothair, Co.
an Chláir

Úsáidtear an t-ioncam a fhaightear ó theacht isteach na
n 
ndaoine chun costais a íoc agus áiseanna a fheabhsú.
n 
Déantar ranníocaíocht do chaomhnú na ngnáthóg nádúrtha
agus caomhnú na timpeallachta, bainistíocht cuairteoirí,

an t-ardán theas
Radharc ar Phobal na
nÉan Dearg agus ar
éin farraige eile,
radharc ar an staca

oideachas agus léirmhíniú eolais.
SIÚLÓID 10
NÓIMÉAD GO DTÍ AN
tIONAD

Radharc Cheann
Caillí

GO LIOS CEANNÚIR
5 NÓIMÉAD
AN LEACHT 15
NÓIMÉAD
INIS 45 NÓIMÉAD

Limistéar Fáiltithe agus deasca ticéad

Taispeántais agus íomhánna grafacha de na
hAillte, lena n-áirítear deis
ghrianghrafadóireachta den chéad scoth,
leithris phoiblí, leithris inrochtana agus
áiseanna friothála ar naíonáin

radhairc lánléargais thuas staighre
agus 100 suíochán
Siopa na mBronntanas
Stór bagáiste
Bosca poist
Leabhar na gCuairteoirí

gach bliain. Tá na hAillte 214m/700 troigh ar airde ar

UMB
Seomra Nicholas - seomra garchabhrach
atá lánfheistithe

Dílseacht gan sreang (wi-fi) saor in aisce i gCaifé
Radharc na nAillte (an 1ú urlár)

Aillte an Mhothair | Co. an Chláir | Éire
R info@cliffsofmoher.ie
F + 353 65 708 6141
Eolas Téacs + 353 87 6566133

Tá teacht iomlán ag lucht cathaoireacha rothaí ar an ionad.

Seans go ndúnfar aonaid áirithe san Ionad agus
Túr Uí Bhriain ag am níos luaithe ná an t-am dúnta atá luaite.

na Gaillimhe, Beanna Beola, Sléibhte Mhám Toirc i

as an lá.

www.facebook.com/mohercliffs
Tá cathaoireacha rothaí ar fáil le tabhairt ar iasacht
- iarr ar lucht na Deisce Fáiltithe.

iartharach Chontae an Chláir. Tá Oileáin Árann, Bá

a thabhairt orainn agus tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh

I www.cliffsofmoher.ie

Sráid na gCeardaithe in aice le hIonad
na gCuairteoirí

nó 5 mhíle os cionn Aigéan an Atlantaigh ar chósta

rian ar bith i ndiaidh do chuairte. Go raibh maith agat as cuairt

Eispéireas Cuairteora ag Aillte
an Mhothair
Tá
cuairteoirí ag
tarraingt ar na
hAillte ón 18ú
haois i leith.

a mullach agus tá siad sínte ar feadh 8 gciliméadar

n 
Cabhraigh linn ár dtimpeallacht a chaomhnú agus ná fág

Bí i do chara de chuid Aillte an Mhothair trínár leabhar cuairteoirí
a shíniú sa limistéar fáiltithe nó ar ár suíomh gréasáin. Más rud
é gur thaitin do chuairt orainn leat, cuir an méid sin in iúl do
dhaoine eile ar Tripadvisor, Facebook agus Twitter.

gConamara agus Ceann Léime ó dheas le feiceáil
ó na hAillte.
Arna chló ar pháipéar athchúrsáilte

Cur in áirithint lóistín agus pointí eolais

Caifé Radharc na nAillte (an 1ú urlár)
Sneaiceanna/Lónta

uathu a dtugann suas le milliún cuairteoir gean dó

a laghdú agus déanaimid ár ndícheall cultúr agus traidisiún áitiúil
a chaomhnú.

Limistéar Taispeántais na nAillte

Caifé Nead na nÉan Dearg - sneaiceanna
agus sólaistí

a dtugtar cuairt air in Éirinn. Tá radharc draíochtach

déanaimid an-iarracht aon drochthionchar ar an timpeallacht

Taobh istigh d'Ionad na gCuairteoirí, gheobhaidh tú:

Siopa Earraí Oifigiúla Aillte an Mhothair

Is iad Aillte an Mhothair an díol spéise nádúrtha is mó

Táimid tiomanta d'éiteas na héiceathurasóireachta, agus
n 

BEALACH ISTEACH
DO CHÓISTÍ AGUS
DO SHEALBHÓIRÍ
CEADA DO LUCHT
MÍCHUMAIS

eolas

AN
tAIGÉAN
ATLANTACH

Duine fásta

KNOCKARDAKIN MULLACH NA nAILLTE
214M NÓ 700 TROIGH OS
CIONN NA FARRAIGE

TÚR UÍ BHRIAIN

ARAN ISLANDS

Eispéireas Cuairteora ag Aillte an Mhothair –
Táille Iontrála*

Túr Uí Bhriain
Bá na Gaillimhe, Oileáin
Árann agus tonn
tonnmharcaíochta
“Aileen's” ag Aill
na Searrach

Ainmníodh Aillte an Mhothair as dún tréigthe darbh
ainm "Mothar", rud a leagadh i rith na gcogaí in
aghaidh Napoléon chun spás a dhéanamh do thúr
comharthaithe ag Ceann Caillí.
Rún cruthaithe na nAillte... thart ar 320 milliún bliain
ó shin, in am darb ainm an tréimhse Charbónmhar
Uachtarach, nuair a bhí an ceantar seo i bhfad níos
teo agus é suite ag béal abhann móire. Shruthaigh
an abhainn anuas agus í ag tabhairt láibe agus

gainimh léi. Chaith sí i gcártaí iad faoi dheireadh ar fud
an cheantair seo, áit ar shocraigh siad agus chruthaigh
na cisil charraige atá romhat anois faoi dheireadh.

Eolas l’information Informacje Informationen informazioni informatie información

TWELVE PINS
CONNEMARA

Fiadhúlra ag Aillte an
Mhothair
Is Limistéar faoi Chosaint Speisialta (LCS) iad
Aillte an Mhothair faoin Treoir maidir le hÉin ón
Aontas Eorpach, 1979. Tá Aillte an Mhothair mar
bhaile ag an gcoilíneacht neadlainne is mó ar
mhórthír na hÉireann le haghaidh éin farraige,
áit a bhfuil 20 speiceas d'éin atá ag neadú, lena
n-áirítear 9 speiceas d'éin farraige atá ag pórú
agus suas le 30,000 péire pórúcháin.
Tá réimse mór éin farraige le feiceáil ó imeall na
nAillte - lena n-áirítear Éin Dhearga, fear grinn
na farraige, agus iad ag neadú ar Oileán na
nGabhar. Is é an tréimhse idir adhmhaidin agus
meán lae an t-am is fearr chun na hÉin Dhearga
a fheiceáil, ós rud é go dtéann siad amach ag
iascaireacht ar an bhfarraige um thráthnóna.
Tagann na hÉin Dhearga isteach ó lár an
Atlantaigh i mí Aibreáin agus filleadh siad ar an
gceantar sin arís ag deireadh mhí Iúil.
Bíonn Forachain agus Crosáin le feiceáil ar
an gcloch mhín ag bun staca farraige an
Bhranáin Mhóir. Bíonn Fulmairí ag neadú ar
na dreapaí atá níos gaire do mhullach na
n-aillte, chomh maith le Saidhbhéir ar dhreapaí
ar an staca agus ar imeall na nAillte. Tá péire
Fabhcún Gorm, éan arb é an créatúr is tapúla
ar domhan, tá siad ag neadú thíos faoin túr
agus bíonn siad le feiceáil agus a limistéar á
chosaint acu. Tá péire Cág Cosdearg, éan ar
speiceas annamh é ar a dtugtar an préachán
Ceilteach, tá siad ag neadú thíos faoin dreapa
gaineamhchloiche agus tugann siad cuairt ar
na limistéir radhairc go minic.
Bíonn tréad gabhar fiáin ag fánaíocht ar feadh
fhad Aillte an Mhothair agus bíonn siad le
feiceáil gar do limistéir na gcuairteoirí uaireanta.
Bíonn deilfeanna agus rónta le feiceáil go
minic amuigh ar an bhfarraige agus seans go
bhfeicfidh tú liamhán gréine, míol mór dronnach
nó droimeiteach beag, má tá an t-ádh dearg
ort. Tá Cluais Chait agus Rabhán ar chuid de na
bláthanna sár-áille a bhíonn le feiceáil ag na
hAillte i rith an tsamhraidh. Labhair le Fiaire de
chuid Aillte an Mhothair chun tuilleadh eolais a
fháil. Tá cártaí aitheanta éan ar fáil in Ionad na
gCuairteoirí.

Oibrítear na cleachtais timpeallachta is fearr in ionad na gcuairteoirí,
foirgneamh atá éiceabhách, trína ndírítear ar bhainistíocht éifeachtúil
uisce agus dramhaíola, bearta coigilte fuinnimh agus feasacht ar an
timpeallacht.
Agus é ar oscailt ó 2007, úsáidtear fuinneamh geoiteirmeach agus
gréine, cóireáil dramhuisce agus soilsiú braiteora san ionad. Tá Ionad
na gCuairteoirí, foirgneamh ar a bhfuil ceann féir, ionsuite sa leitir. Is
struchtúr ar leith é an t-ionad atá ar an gcuma chéanna le huaimh agus
déanann sé seo laghdú ar an tionchar radhairc ar an suíomh álainn
sciamhach seo.
Cabhraigh lenár n-iarrachtaí trí do chuid bruscair a chur sa ghabhdán
ceart.

do thurasóirí a bhí ag teacht ina sluaite go hAillte an Mhothair. Tabhair
cuairt ar an túr agus dreap na staighrí bíse chun taitneamh a bhaint
as an radharc a chuir cuairteoirí an 19ú haois faoi dhraíocht. Tá scrollaí
araltacha sloinnte ar fáil le feiceáil agus le ceannach, in éineacht le
míreanna cuimhneacháin eile i siopa na mbronntanas ar urlár na talún.
Cuimsíonn táille iontrála an Túir bileog eolais stairiúil ar Thúr Uí Bhriain.
Bíonn radhairc iontacha ar 5 chontae le feiceáil ar laethanta glana.

Is minic a thugann
lánúineacha lámh
is focal dá chéile, nó go
mbíonn beannachtaí
bainise nó athnuachan
móideanna ar siúl
ag na hAillte.

Tá an deis ghrianghrafadóireachta is fearr ag Aillte an Mhothair ar fáil
ar bharr dín Thúr Uí Bhriain.

Taispeántas na nAillte
Is scéal é an taispeántas/iarsmalann a chuireann beocht in Aillte an

Is cuid de Líonra Domhanda Geopháirceanna Poiblí atá tacaithe ag
EOECNA (UNESCO) é Geopháirc Phoiblí Bhoirne agus Aillte an Mhothair.
Bunaíodh an Geopháirc Phoiblí chun scéal gheolaíocht agus thírdhreach
shuntasach an réigiúin seo a chur chun cinn agus a roinnt. Tá ról ag
Geopháirceanna Poiblí chomh maith i soláthar cláir gheo-oideachais,
i dtacú le caomhnú dúlra agus i dtacú le héiceathurasóireacht.Cuimsíonn
Geopháirc Phoiblí Bhoirne agus Aillte an Mhothair líonra geoshuíomhanna
(m.sh. Aillte an Mhothair), conairí siúil, ionaid cuairteoirí agus oideachais,
gnónna éiceathurasóireachta agus Páirc Náisiúnta Bhoirne.

Mhothair trí na téamaí seo a leanas; Aigéan, Carraig, Dúlra agus an

IONAD NA gCUAIRTEOIRÍ AG AILLTE AN MHOTHAIR

Duine. Tá siad suite ar urlár na talún ar chlé, tar éis duit teacht isteach

IONAD NA gCUAIRTEOIRÍ AG AILLTE AN MHOTHAIR

i bhfoirgneamh ionad na gcuairteoirí.
Bíonn dhá ghearrscannán ar siúl, ‘The Clare Journey’ (10 nóiméad)
i lár an chruinneacháin agus scannán iontach “Ledge Experience”
(5 nóiméad), rud a léiríonn dearcadh na n-éan ar na hAillte agus
CLIFFS OF MOHER VISITOR CENTRE

a bhíonn ar siúl leathshlí thuas ar an rampa ar thaobh na láimhe clé.

Bealach Amach
chuig na hAillte

Is turas faoi do threoir féin é an taispeántas. Cuir idir 25 agus 45
nóiméad ar leataobh chun draíocht na nAillte a thaiscéaladh.

ENTRANCE

Tá Aillte an Mhothair
le feiceáil i gcuid mhaith
scannán agus cláir theilifíse:
Harry Potter and the Half Blood
Prince, Ryan’s Daughter, The
Princess Bride, Mackintosh Man, Into
the West, Hear My Song, Father Ted.
Ar na fógraí a scannánaíodh
anseo, bhí fógraí le haghaidh
Riverdance, Guinness, Irish
Mist, Oxford University agus
Fógraí Baincéireachta.

cí

AN LEIBHÉAL
UACHTARACH

Sui
miúla

Bíonn
an tonn
tonnmharcaíochta
is mó in Éirinn le
feiceáil ag bun na
nAillte, rud a dtugann
lucht tonnmharcaíochta
“Aileen’s” air agus bhí sé
le feiceáil sna scannáin
tonnmharcaíochta
Sea Fever agus
Wave Riders.

ri

barr go bun:
Éan Dearg, Deilfeanna, Fulmaire, Rabhán,
Fabhcún Gorm, Gabhair Fhiáine, Cluais Chait

Bhí sé seo tógtha in 1835 ag Cornelius O'Brien mar phointe radhairc

Foirgneamh Ionad na gCuairteoirí

Fí

Is traidisiún
í an bhuscáil ag
Aillte an Mhothair le
blianta fada anuas, agus ní
hionadh é seo, ós rud é gurb
é an Clár áit dúchais cheol
traidisiúnta na hÉireann. Is
maith an seans go mbeidh an
t-ádh ort agus go gcloisfidh
tú ceol traidisiúnta na
hÉireann á sheinm ar
feadh na gcosán.

Túr Uí Bhriain

Is leaca
a baineadh go
háitiúil iad cloch
Lios Ceannúir, rud a
úsáideadh ar fud an
fhoirgnimh agus na
gcosán agus tá sí
clúdaithe le rianta
iontaisí.

an deasc chabhrach
Taispeántas

LEIBHÉAL NA
TALÚN

An Deasc Fáiltithe

AN BEALACH
ISTEACH

Taispeántas na
nAillte
tá tú anseo

Amharclann an
Dreapa
UMB

