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كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تنظيم عطلة في أيرلندا

فّكر في األساطير. فّكر في البهجة والسرور. 
وال تنَس السحر والجمال. في أيرلندا، يمكنك أن 

تتوقع األجمل واألروع، مع تلك المناظر الطبيعية 
المذهلة ودفء أهلها وترحابهم والقرى العامرة 

بالسحر والجمال. تعّمق في الشرق القديم أليرلندا، 
حيث ستخلبك القصص اآلسرة، واشعر بنسمات 
البحر العليلة، وانطلق في جولة ال مثيل لها على 
الشريط الساحلي في الطريق األطلسي البري، أو 
مّتع ناظريك بمشاهدة معالم ال ُتنسى على طول 

 طريق كوزواي الساحلي. 
هذا هو الوقت المناسب... 

 أيرلندا
في انتظاركم

هيئة Tourism Ireland هي الجهة المسؤولة عن التسويق لجزيرة أيرلندا، وتشمل جمهورية أيرلندا وأيرلندا 
الشمالية. تمت مراعاة أقصى عناية واجبة لضمان الدقة في تجميع هذا الدليل الترويجي. ومع ذلك، ال يمكن أن تقبل هيئة 
Tourism Ireland ووكالؤها تحمل المسؤولية عن الخطأ والسهو، ولكن عندما ُيسترعى انتباهنا إلى وقوع مثل تلك 
الحاالت، فسيتم تعديل المنشورات المستقبلية وفًقا لذلك. وال تقبل الهيئة تحمل المسؤولية عن المحتوى اإلعالني في هذا 

 Tourism Northernو Tourism Ireland المنشور. الصور المستخدمة في هذا المنشور مأخوذة من بنوك صور
 Brianو Gareth McCormackو John Miskellyو Caspar Diederikو Fáilte Irelandو Ireland

Morrison وScenic Ireland وعدد من المصادر الخارجية األخرى )التي َمنحت موافقتها على استخدام الصورة(.

 المحتوى والتصميم: 
 Maxmedia Ireland شركة

  Limited 
 الطباعة: 

 Wyndeham شركة
Group
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 قلعة دونلوس
على ارتفاع شاهق من المنحدرات الساحلية الوعرة في مقاطعة أنتريم 
الشمالية، تنفرد دونلوس بواحد من أروع مناظر القالع التي يمكنك أن 

تجدها في أي مكان في العالم. تتربع هذه األطالل المثيرة لإلعجاب 
على ارتفاع 30 متًرا فوق المحيط الهادر ويحيط بها حكايات أرواح 

البانشي الباكية والمهربين وقصص الحب الحزينة. إنه مكان مبهر حًقا 
على طول طريق كوزواي الساحلي، حيث يسعك التوقف قليالً وقضاء 
بعض الوقت. احرص على أن تكون زيارتك في وقت الغروب عندما 
ترسل الشمس أشعتها لتلّون صفحة مياه المحيط وتتحّول جدران القلعة 

إلى صور ظلية وترى بعينيك منظًرا لن تنساه ما حييت. 

تخّيل
هذا المنظر

 أيرلندا لمحة سريعة

أيرلندا 05 04 أيرلندا



 استقل عربة التلفريك
تتميز الجزر المحيطة بأيرلندا بأنها فريدة من نوعها ويقطنها 

سكان ودودون، وتتميز أيًضا بثقافتها التقليدية وبعض أكثر 
المناظر الخالبة في األرجاء. وبينما يمكن في العادة الوصول 
إلى هذه الجواهر المكنونة بالقارب أو العّبارة، فهناك جزيرة 

واحدة تجعل الوصول إليها جزًءا من مغامرتك. تنفرد جزيرة 
دورسي، التي تقع قبالة حدود شبه جزيرة بيارا في مقاطعة 
كورك، بتقديم الجولة الوحيدة على متن عربة التلفريك في 

أيرلندا وتمر فوق المياه المتحركة والسريعة لمضيق دورسي. 
ومع بلوغ عدد سكانها ستة أفراد فقط، تقدم الجزيرة عدًدا 
هائالً من التجارب الرائعة في الهواء الطلق، بما في ذلك 

مراقبة الطيور والحيتان والدالفين. إنه ألمر رائع. 

 جولة التاكسي األسود 
يمكنك التنزه في جوالت بصحبة مرشدين، وتتوّفر أيًضا جولة 
التاكسي األسود في بلفاست. فإذا كنت تبحث عن طريقة فريدة 

وممتعة لمشاهدة المدينة، فاستقل سيارة أجرة سوداء تقليدية. 
وسيرشدك السائقون المحليون الذين يعرفون كل شوارع 
ودروب بلفاست إلى بعض أكثر المعالم السياحية المثيرة 
لالهتمام، وذلك بدًءا من مبنى مجلس المدينة الضخم إلى 

جداريات الحائط الشهيرة. وتتضمن الجوالت جولة المباني 
التاريخية في بلفاست وجولة بلفاست لمشاهدة الرموز السياسية 

واللوحات الجدارية، وحتى رحلة إلى ساحل كوزواي وممر 
العمالقة المذهل. كل ذلك وأنت مسترخ في مقعد سيارتك 

األجرة! 

 تنّزه على خطى القديس باتريك
يتجلى إرث القديس باتريك في أرجاء أيرلندا، وأفضل طريقة 

للتواصل معه هي أن تسير على خطاه. توّجه إلى جبل 
سلِِميش في مقاطعة أنتريم، حيث قضى القديس باتريك ست 
سنوات في العبودية، يرعى الغنم ألحد الزعماء المحليين. 
ومع أنك ستسير في طريق منحدر حتى تبلغ القمة، لكنك 
سُتكافأ في النهاية برؤية مناظر رائعة الجمال. إذا أردَت 

االستمتاع بتجربة أطول، فانطلق بالسيارة في طريق القديس 
باتريك، الذي يصحبك في جولة من الكاتدرائيات المهيبة في 
مدينة أرماه إلى مواقع رهبانية قديمة مذهلة والمثوى األخير 

للقديس في داونباتريك، مقاطعة داون.  

1 جسر كاريك أي ريد المعلق، مقاطعة أنتريم جسر شيده في األصل 
صائدو السلمون في عام 1755. 2 برج ريجنالد، وترفورد بنى 

الفايكنغ أول برج في هذا الموقع بعد عام 914. 3 جزيرة دورسي، 
مقاطعة كورك تنّقل مثل السكان المحليين على متن عربة التلفريك 

الوحيدة في أيرلندا. 4 جبل سلميش، مقاطعة أنتريم ُيعتقد أنه الموقع 
الذي شهد تحّول القديس باتريك إلى المسيحية. 5 جولة التاكسي 

األسود تنّقل مثل السكان المحليين واستمتع بجولة في بلفاست. 

انطلق في رحلة بعيًدا عن المألوف - تزخر أيرلندا باألنشطة المذهلة التي يمكن 
ممارستها، بدًءا من جوالت الفايكنغ المدهشة ووصوالً إلى الجسور المعلقة 

المتأرجحة 

 افعل شيًئا
مختلًفا

 اعبر الجسر المعلق
إنه يتمايل، ويترنح، ويتأرجح - استمتع بتجربة عبور جسر 

كاريك أي ريد المعلق االستثنائية وال تقلق، بالرغم من 
حقيقة أنه يبدو مخيًفا، فإنه آمن تماًما. استخَدم الجسر صيادو 

السلمون قديًما، وهو يتأرجح فوق صدع هائل يفصل بين حافة 
ساحل كوزواي وجزيرة كاريك أي ريد. وفي أثناء العبور، 

راقب طيور البحر التي تحوم في عنان السماء، بينما قد تكون 
محظوًظا كفاية لترى أسفل منك في مياه المحيط األطلسي 

سمكة قرش أو دولفين أو خنزير البحر يقفز من المياه ليستمتع 
بأشعة الشمس. إنها حًقا تجربة فريدة من نوعها. 

 استمتع بجولة الفايكنغ
وطأت أقدام الفايكنغ أرض أيرلندا في القرن التاسع، ومنذ 

ذلك الحين لم نزل نتحدث عنهم. يتمركز معظم تاريخ 
الفايكنغ على الجزيرة في الشرق القديم أليرلندا ومدن وبلدات 

"دبلن" و"ِوكسفورد" و"وترفورد" و"كورك" و"ليمريك". 
ُشق طريقك إلى مدينة وترفورد، التي أسسها الفايكنغ في 

عام 914، واستمتع بنزهة سير برفقة مرشد في جولة مثلث 
الفايكنغ الرائعة. أو بدالً من ذلك، اصعد على متن سفينة تشبه 
 Viking Tours Ireland سفن الفايكنغ في أثلون مع شركة

وأبحر إلى موقع كلونماكنويز الرهباني على ضفة نهر 
شانون. ويا لها من طريقة رائعة للوصول!
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ما بين الفنادق المطلة على حافة الجرف إلى فنادق المبيت 
واإلفطار الجميلة المستكينة بين أحضان الطبيعة اآلسرة، 
توفر أيرلندا أماكن إقامة فريدة من نوعها مع بعض أجمل 

اإلطالالت على الجزيرة...

"مع إطاللة على حافة جرف 
في مقاطعة وترفورد، فندق 

كليف هاوس آية في الجمال، 
مع إطالالت على خليج 

أردمور الهادئ"

غرف 
ذات  

إطاللة رائعة

1. منتجع لوف إريني
هناك شعور حقيقي بالجودة العالية والرقي في منتجع لوف إريني: إنه واحد من 

أرقى منتجعات الجولف في أيرلندا، ويقع على شبه جزيرة ممتدة على مساحة 
600 فدان مع إطالالت خالبة على ليكالندز في مقاطعة فيرماناغ. يضم المنتجع 

ملعبي جولف للبطوالت، وُيعد الوجهة المثالية لالستمتاع بعطلة جولف، ويلبي 
كل ما يحتاجه العبو الجولف على اختالف مستوياتهم، ويضم مطعًما فخًما، 

lougherneresort.com  .باإلضافة إلى منتجع صحي جميل

 2. أكواخ بالك هيد اليت كيبرز
على ساحل مقاطعة أنتريم في أيرلندا الشمالية، تقدم أكواخ بالك هيد اليت 
كيبرز فرصة رائعة لالسترخاء في رحاب جزء من التاريخ البحري. تقع 

هذه الشقق الفندقية ذاتية الخدمة على قمة الجرف على ُبعد 32 كم فقط شمال 
بلفاست، وهي فريدة من نوعها مع إطالالت رائعة على بحيرة بلفاست. تتميز 
األكواخ بأنها دافئة وخالبة في الشتاء، وزاهية األلوان وجميلة في الصيف؛ ما 

irishlandmark.com .يجعلها خياًرا رائًعا طوال أيام العام

3. فندق كليف هاوس
يطل فندق كليف هاوس على حافة جرف في مقاطعة وترفورد، وهو فندق 
رائع الجمال. تنفرد كل غرفة بإطالالت على خليج أردمور الهادئ، بينما 
يمزج الديكور الداخلي بين الطبيعة المحلية الوعرة وومضات من األلوان 

الزاهية. إنه مالذ حقيقي في جزء من الشرق القديم أليرلندا العامر بالمطاعم 
الرائعة والمنازل الريفية التاريخية والكهوف المخفّية. مّتع نفسك بوليمة 

للذواقة في مطعم هاوس الحائز على نجمة ميشالن، أو استمتع بأخذ حمام 
أعشاب البحر في السبا الصيفي الخارجي، أو استرخ فحسب ومّتع ناظريك 

thecliffhousehotel.com .باإلطالالت الخالبة

4. فندق أغادوي هايتس
يشتهر فندق أغادوي بدفء وكرم الضيافة األيرلندي والتصميم المبهر 

والرفاهية المريحة، ولكن ما يميزه حًقا عن سواه هو موقعه الخالب. هنا، 
تطل الغرف على بحيرات كيالرني الشهيرة في مقاطعة كيري، بينما تقع 

مدينة كيالرني النابضة بالحياة على عتبة بابك. استرخ في السبا الحديث أو 
استمتع بلعب جولة جولف أو اجلس وتلذذ باحتساء عصير في ردهة التراس، 

aghadoeheights.com .التي توفر إطالالت مذهلة على البحيرات

5. فندق ماركري كاسل 
تشتهر أيرلندا بالقالع التي تحولت إلى فنادق، ومن بينها قلعة أشفورد في 
مقاطعة مايو وفندق باليجالي كاسل في مقاطعة أنتريم. ومع ذلك، فهناك 
جوهرة مكنونة في مقاطعة سليجو؛ وهو فندق ماركري كاسل بإطالالته 
اآلسرة على الحدائق الرسمية أو الغابات الهادئة. وقد كانت القلعة مسكًنا 

لعائلة كوبر ألكثر من 370 عاًما، وتموج بسحر العالم القديم وتقدم أطعمة 
 markreecastle.ie .شهية وأجواء طبيعية هادئة

لمزيد من المعلومات عن أماكن اإلقامة، 
ireland.com :تفضل بزيارة

1 منتجع لوف إريني، مقاطعة 
فيرماناغ ُيعد واحًدا من أفضل 

منتجعات الجولف في جزيرة أيرلندا. 
2 أكواخ بالك هيد اليت كيبرز، 

مقاطعة أنتريم إطالالت بانورامية على 
مقربة من بلدة وايتهيد على الطراز 
الفيكتوري. 3 فندق كليف هاوس، 
مقاطعة وترفورد تجعل اإلطالالت 
الخالبة على خليج أردمور من هذا 

الفندق خياًرا رائًعا. 4 فندق أغادوي 
هايتس، مقاطعة كيري مع إطالالت 

خالبة على بحيرات كيالرني الشهيرة.  
5 ماركري كاسل، مقاطعة سليجو يقع 
وسط 500 فدان من الريف المعزول.
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 1 بالرني، مقاطعة كورك تضم حجر بالرني ذائع الصيت.
2 كاهير، مقاطعة تيبيراري شهدْت عدًدا ال ُيحصى من 

الحصارات والقصف. 3 جلينفيج، مقاطعة دونيجال ُشيدت لُتحاكي 
مالًذا رومانسًيا فوق تلة. 4 إنيسكيلين، مقاطعة فيرماناغ ُشيدت 
في األساس في القرن السادس عشر. 5 تريم، مقاطعة ميث أكبر 

قلعة نورمان في أيرلندا. 6 دونلوس، مقاطعة أنتريم هل كان هذا 
 المكان مصدر إلهام لكير بارافيل في فيلم "سجالت نارنيا"

)The Chronicles of Narnia( من تأليف سي إس لويس؟

تتميز قلعة بالرني في مقاطعة كورك بأنها واحدة من أشهر القالع 1
في أيرلندا، وهي مزيج بديع من التاريخ والجمال والمتعة. وال تنس 

تقبيل حجر بالرني الشهير حتى تمتلك القدرة على "الحديث المعّبر المقنع"، 
وتجّول وسط البساتين الوارفة وانغمس في األجواء الشاعرية التي تخيم 

على متحف روك كلوز، الذي وصفه أحد الكّتاب في عام 1824 بأنه 
"مشهد خيالي حًقا". 

تعود قلعة كاهير في مقاطعة تيبيراري إلى القرن الثالث عشر، ويبدو 2
أنها تتشّكل من الصخور المحيطة بها، وهي إحدى أكبر القالع في 

أيرلندا. وعلى مر السنين، تم توسيع القلعة وإعادة بنائها وشهدْت كل شيء، 
من الخيانة إلى القتل. كما أنها ظهرت في فيلم "اكسكاليبور" من تأليف 

جون بورمان، وَصِدْقنا حينما نقول إنها نجمة حقيقية.

ُشيدت قلعة جلينفيج على الطراز الباروني األسكتلندي، وتتميز 3
بموقعها الفريد وسط الطبيعة الجميلة في متنزه جلينفيج الوطني، 

مقاطعة دونيجال. وأصدق وصف للموقع أنه أخاذ، ولذا ليس من المفاجئ 
أن تتردد إشاعة قضاء نجوم سينما بارزين، من أمثال "مارلين مونرو" و"كالرك غيبل" 

و"شارلي شابلين"، عطالتهم هنا.

في موقع رائع بمدينة إنيسكيلين التاريخية، في مقاطعة فيرماناغ، ُشيدت قلعة إنيسكيلين منذ 4
نحو 600 عام على يد عائلة ماجواير الغيلية الحاكمة. تطل القلعة على نهر إريني، ولطالما 
وقفت حارًسا على واحد من الممرات القليلة المؤدية إلى محافظة أولستر، وتستضيف اليوم بين 

جدرانها متحف مقاطعة فيرماناغ. 

تنوعْت استخدامات قلعة تريم في مقاطعة ميث؛ حيث كانت حصًنا ومنزالً وسجًنا، وحتى 5
موقع تصوير أحد األفالم )تم تصوير فيلم "قلب شجاع" بطولة ميل جيبسون هنا(. ولكنها 
ظلت محتفظة كل ذلك الوقت بعظمتها وشموخها. ُشيدت القلعة في القرن الثاني عشر، وتضم 

برًجا مكوًنا من عشرين جانًبا يطل على نهر بوين.

تعد قلعة دونلوس المهيبة فوق قمة التل في مقاطعة أنتريم إحدى أروع المعالم في الجزيرة. 6
يتأرجح هذا المبنى على حافة نتوء صخري من حجز البازلت، ويبدو كأنه جزء من فيلم خيالي؛ 
حيث المنحدرات على كال الجانبين - وهي شديدة االنحدار، لدرجة أنه في إحدى الليالي العاصفة في عام 1639 سقط 

المطبخ في البحر!   

هناك سبب لشهرة أيرلندا بالقالع؛ فهي منتشرة في كل مكان. تتباهى القرى الصغيرة 
والبلدات والمدن، وحتى أبعد األجزاء النائية من الريف بتذكارات ملحمية عن ماضي 

أيرلندا العريق

 استكشف كل شيء
عن... القالع

ظهرت القالع في أيرلندا مع وصول األنجلو نورمان، وقد بدأ تشييد العديد منها بهياكل من التراب والخشب، ولكن 
مع أواخر القرن الثاني عشر، أصبحت جميعها من الحجارة. واليوم، ستجد كل شيء، بدًءا من منازل األبراج 

المتداعية إلى السفن الضخمة التي تعود إلى العصور الوسطى. تعّرف على حكايات الحصارات القاسية في قلعة 
أثلون على ضفاف نهر شانون، أو استرخ في األجواء الراقية لقلعة باليجالي في مقاطعة أنتريم - أًيا كان ما تبحث 

عنه، ستجده في قالع أيرلندا.

أيرلندا - اكتشف
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1 متعة المهرجانات اندمج في أجواء 
مهرجان فلياد تشويل نا هايرين.  2 فقرة 
موسيقية تنتشر فقرات الموسيقى التقليدية 

في جميع أرجاء الجزيرة. 3 ِحرفة البودران 
طبلة قديمة من الخشب ال غنى عنها في 
الموسيقى التقليدية األيرلندية. 4 دولين، 

مقاطعة كلير تزخر المدن والقرى األيرلندية 
بأماكن رائعة لالستماع إلى األلحان 

الموسيقية التقليدية. 5 تقاليد األسكتلنديين 
في أولستر استمع إلى قرع طبول المبيغ في 
مهرجان أو موكب األسكتلنديين في أولستر.

أيرلندا 09

1. المهرجانات
تأخذ مهرجانات الموسيقى األيرلندية تلك األجواء الرائعة التي تجدها في الحفلة الموسيقية وتجعلها تمتد طوال 

بضع أيام أو حتى أسابيع. يتم تنظيم مهرجان "تمبل بار ترادفيست" في دبلن )في شهر يناير( في أماكن مختارة 
إلقامة الحفالت والعروض الموسيقية، مع العلم أن معظم هذه األماكن ممتعة لزيارتها حتى بعد توقف احتفاالت 
الموسيقى. وُيقام مهرجان "فلياد تشويل نا هايرين" الشهير عالمًيا كل عام في شهر أغسطس. وبالرغم من تغيير 
المكان بانتظام، فإنها جميًعا كفيلة بتهيئة األجواء المثالية لتقديم حفالت موسيقية مفعمة بالحيوية وفعاليات تنافسية 
وموسيقى الشوارع. أو بدالً من ذلك، انغمس في أجواء مهرجان ديري الدولي للموسيقى األيرلندية )أواخر شهر 

يناير(، حيث يحل نجوم الموسيقى التقليدية ضيوًفا على هذه المدينة النابضة بالحياة طوال أسبوع من الفعاليات 
الرائعة. 

2. جلسات )أو فقرات( الموسيقى
تمثل الجلسة جزًءا أصيالً من الموسيقى التقليدية األيرلندية. وتجسد الجلسات األساس للحياة في المجتمع وُتقام في 

المدن والبلدات والقرى في جميع أنحاء أيرلندا. من اإليقاعات السريعة إلى األغاني الرومانسية الحزينة )يسمى 
غناء sean-nós(، حيث يتم النقر بمقدمة الحذاء والتصفيق باأليدي ليجد الجمهور نفسه مأخوًذا بسحر األنغام. 
هل تتّوق إلى سماع صوت الجزيرة الحقيقي؟ جّرب زيارة مدرسة ويلي كالنسي الصيفية في مقاطعة كلير، وهي 

أكبر مدرسة في أيرلندا للموسيقى التقليدية، وأسعد أذنيك بسماع ألحان بعض أعظم العازفين المحترفين في األرجاء. 

3. اآلالت الموسيقية
اآللة التي ربما تكون األشهر بين جميع اآلالت الموسيقية في أيرلندا، هي البودران، وهي عبارة عن طبلة خشبية 

أحادية الجانب يتم القرع عليها باستخدام cipín )عصا خشبية(. وُتصدر صوًتا قوًيا وخفاًقا سرعان ما يدفع 
المستمعين إلى الرقص على أنغامه. في الجلسة، من المحتمل أيًضا أن تالحظ صوت صفير من صفارة القصدير 
)آلة نفخ بسيطة( وصوت كمنجة )في األساس آلة كمان ُيعزف عليها بطريقة مختلفة(. وال تغفل أيًضا عن مزمار 

القربة األيرلندي، الذي غالًبا ما ُيعد أكثر المزامير اللحنية في العالم. 

4. إلى أين تذهب؟
يمكنك أن ُتطرب أذنيك بسماع الموسيقى التقليدية في جميع أرجاء الجزيرة، من الجواهر الصغيرة، مثل "فيشرمانز 

ثاتشيد إن" في مقاطعة ليش و"كروس كيز إن" في مقاطعة أنتريم. غير أن هناك مقاطعتين في أيرلندا يتبوءان 
مكانة خاصة بموسيقاهما: مقاطعة كلير ومقاطعة دونيجال. جّرب زيارة قرى "دولين" و"كيلفينورا" و"باليفاوجهان" 

النابضة بالحياة في مقاطعة كلير، و"جويدور" ومدينة "دونيجال" و"ليتيركيني" في مقاطعة دونيجال. 

5. تقاليد األسكتلنديين في أولستر
مع تاريخ يعود إلى القرن السابع عشر، يمتلك مجتمع األسكتلنديين في أولستر، الذي استقر في أيرلندا الشمالية، 
تراًثا موسيقًيا غنًيا يضيف صوًتا مختلًفا تماًما إلى الموسيقى األيرلندية التقليدية. تتحد أصوات الكمنجة والمزمار 

وطبول المبيغ لتخلق نغمة فريدة يمكن الطرب بسماعها في المهرجانات، مثل مهرجان "دوناجادي أولستر-
سكوتس" الذي ُيقام في شهر يوليو، حيث يقدم عروًضا للموسيقى والرقص، إلى جانب أطعمة األسكتلنديين في 

أولستر وعروًضا للحرف اليدوية ذات الصلة. 

ال يوجد مثيل ألجواء جلسة موسيقى تقليدية في أيرلندا. هنا، يمكنك تجربة متعة 
االستماع إلى العزف الشجي لآلالت الموسيقية األيرلندية األصيلة، والشعور بنبض 
تراث الجزيرة القديم كما لو كان ال يزال جزًءا من الحاضر، واالنضمام إلى تجربة 

موسيقية فريدة من نوعها

5 أمور ينبغي أن تعرفها عن...
الموسيقى األيرلندية

 أيرلندا الموسيقى
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السوق اإلنجليزي، كورك

أيرلندا الطعام

10 أيرلندا

مع المطاعم الرائعة وأسواق المنتجين والمزارعين، يصبح 
مشهد الطعام في أيرلندا في أبهى صورة

 الطعام
في أيرلندا

النكهات التقليدية
تشهد تقاليد الطعام في أيرلندا حالة من االنتعاش المثيرة لإلعجاب في الوقت 
الحالي، وقد أقدم العديد من المطاعم على إضافة النكهات التقليدية إلى قوائم 

طعامها. ومن خالل الجمع بين المكونات المحلية عالية الجودة وأحدث أساليب 
الطهي، جاءت النتيجة أطباًقا طازجة وحديثة ولذيذة، بينما ال تزال متمسكة 

بتراثها القديم. إذا كنت تبحث عن أروع وأجود النكهات األيرلندية، فال تفّوت 
الفرصة لتناول بعض سمك تونة ِكليبيْغز الطازج في مطعم وولين ميلز في 
دبلن: مذاق منعش والذع من شمال األطلسي في وجبة من األسماك. يمكنك 
استكشاف ثقافة الطعام في كورك بالسوق اإلنجليزي، حيث ستجد لحم البقر 
المتبل الشهير لتوم دوركان، جّربه بنفسك مع وجبة غداء في مطعم "نمبر 

5 فينز كواي"، والذي ُيستخدم في تحضير ساندويتش رائع ُيقدم مع الملفوف 
المخلل. 

ُيعد الحساء األيرلندي من األطباق المفضلة دائًما بفضل ذلك المزيج 
الريفي الشهي من لحم الضأن والبطاطس والجزر، ويشتهر مطعم جليسونز 

في مقاطعة روسكومون بتقديم واحد من أشهى وأفضل أطباق الحساء 
األيرلندي. تحظى وجبات السلمون المدخن بشهرة واسعة على طول الطريق 

األطلسي البري؛ إذ تجمع بين أفضل أطعمة البحر وتضفي لمسة عصرية 
على واحد من أقدم األطباق التقليدية في أيرلندا.  

وهذا ليس كل شيء، فيتوفر لحم الغزال األيرلندي من وترفورد، وخبز 
الصودا الُبّني الطازج، وفطائر البطاطس اللذيذة التي تسمى بوكستي. وإذا 

كانت لديك ساعة فراغ بعد الظهيرة، فاستمتع بقسط من الراحة وتناول بعض 
خبز تيبراك األيرلندي التقليدي المحشو بالفاكهة، والمغطى بطبقة من زبدة 

كوينيوغ القشدية الذهبية مع كوب من الشاي الساخن الذي يتصاعد منه 
البخار. 

هبة من الطبيعة
تتميز أيرلندا بإنتاج الجبن التقليدي، ويتم إعداد جميع األنواع بأساليب تصنيع 
مختلفة وطعم قشدي مميز. ابحث عن جبن "ميلينز" و"كيرني بلو" و"كاشيل 

بلو" و"سانت توال" و"ليجي جوان"، وأول جبن أبيض طري مدخن في 
أوروبا "بالياك" من معمل ألبان فايف مايل تاون. ويمكنك أن تتوقع العثور 

على هذه األنواع في مختلف قوائم الجبن وضمن مكونات األطباق المقدمة في 
أفضل المطاعم في الجزيرة، من مطعم "تشابتر وان" الحائز على جوائز في 

دبلن إلى كافيه "باراديسو" في كورك وأوكس في بلفاست. 
ال تقلق إذا كنت من آكلي اللحوم التقليديين - فلن يخيب ظنك. باإلضافة 
إلى لحم البقر عالي الجودة من إنتاج أبقار تتغذى على الحشائش الخضراء، 

مثل لحم بقر جلينارم شورثورن والخروف الجبلي الذي يتغذى على األعشاب 
من جبال كوميراج، يمكنك تناول لحم طيور الَتْدُرج واألرانب البرية في وجبة 

مميزة تمنحك فرصة تذوق الطعم األصيل من ريف أيرلندا السخي والبري. 
وما بين المحار ومخالب السلطعون وبلح البحر وسرطان البحر، تجد أن 

المأكوالت البحرية في أيرلندا منقطعة النظير - فسمك الحدوق المقلي ونبات 
السمفاير من مطعم "كافيستونز" في دبلن نكهات من عالم األحالم. أتريد 

نصيحتنا؟ كن بسيًطا وتناول األسقلوب في مطعم "أوت أوف ذا بلو"، بمدينة 
دينغل، أو السمك الطازج ورقائق البطاطس من مطعم "دولفين"، بمقاطعة 

تيرون. ولن تجد نكهات أفضل من ذلك.
وخير رفيق لهذه المأكوالت هو عصير "تفاح إيه جيه" الحائز على 

جوائز، والذي يعد من تفاح أرماه الطازج - لتنتعش بمذاق شمس الصيف 
الدافئة طوال أيام العام. لذيذ تماًما!  

1 مطعم "هاتش آند سونز"، دبلن مكان رائع في قلب 
المدينة لالستمتاع بتناول األطباق التقليدية المحلية. 2 مقهى 

"إستابليشد كوفي"، بلفاست أصناف شهية من الخبز والسالطة 
وفطائر التفاح في منطقة حي الكاتدرائية الساحر. 3 مطعم "ذا 

وولين ميلز"، دبلن يقدم األطباق األيرلندية التقليدية بلمسات 
جديدة شهية. 4 كافيه "باراديسو"، كورك تلذذ بتناول أطباقك 
النباتية اللذيذة في هذا المطعم الفريد. 5 مأكوالت بحرية رائعة 
المذاق في مطعم "أوكس"، بلفاست أطباق حائزة على نجمة 

ميشالن محّضرة من أجود المكونات المحلية. 

أيرلندا 11

ال تفّوت زيارة أسواق 
المزارعين، مثل السوق 

اإلنجليزي في كورك، وسوق 
سانت جورج في بلفاست )في 

الصورة( وسوق تمبل بار 
لألطعمة في دبلن، باإلضافة 

إلى األسواق المحلية الصغيرة 
المنتشرة في أرجاء الجزيرة. 
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تشبه مدينة دبلن لوحة فنية مرسومة؛ حيث تقع الجبال في 
الخلفية وُتشرف المدينة على حافة البحر األيرلندي، وهي 
من األماكن القادرة على تحقيق أقصى استفادة من موقعها 
الخالب. وتتميز المدينة بهوائها المنعش وأجوائها الهادئة، 

وتحيط بها قرى ساحلية رائعة تضفي مزيًدا من السحر وتقدم 
وفرة من مسارات التمشية على المنحدرات والقالع واألعمال 

اليدوية والترفيه )craic(، بينما تعد جبال دبلن الفردوس 
لمحبي التنزه سيًرا على األقدام.

وما يمنح دبلن تفردها وسحرها، هو أنك ستجد كل ذلك 
على عتبة المدينة، أما إذا كنت تتطلع إلى استكشاف السمات 

المميزة للمدينة، فتوّجه إلى وسط المدينة مباشرًة.  تحيط 
بالمدينة هالة من اإلبداع والجاذبية والثقافة، وتشع الطاقة 

من شوارع تمبل بار المرصوفة بالحصى والنابضة بالنشاط 
والحيوية إلى المعارض الكبرى في المتحف األيرلندي 

للفن الحديث ومعرض "هيودج الين" والمعرض الوطني 
األيرلندي.

يمكن االستمتاع بالتنزه في أرجاء المدينة بسهولة. اعبر 
الجسور وُمْر عبر األزقة الصغيرة المرصوفة بالحجارة 
وشاهد المحالت التجارية منقطعة النظير، فستجد كل ما 

يخطر على بالك؛ من نوافذ هاري كالرك الزجاجية المزخرفة 
السرية في مبنى "أسديلز رو" وحتى المماشي الخشبية على 
طول نهر ليفي. وهناك كاتدرائية كنيسة المسيح، التي تعود 

إلى عام 1030، وقلعة دبلن، التي يمتد تاريخها إلى أول 
مستوطنة كلتية في القرن األول الميالدي، ومتحف "جول 

كيلمينهام"، وهو واحد من أكبر السجون الشاغرة في أوروبا، 
ومكان لعب دوًرا محورًيا في تاريخ أيرلندا الحديث. ادخل 
إلى كلية ترينتي لُتسعد ناظريك برؤية المخطوطة المذهّبة 

الشهيرة التي تعود إلى القرن التاسع، كتاب كيلز، واستكشف 
مجموعة مبهرة من الُحلي الذهبية من عصور ما قبل التاريخ 

في المتحف الوطني األيرلندي، وتعّرف على المسار الداخلي 
لتاريخ مسلسل "Fair City" )فير سيتي( في متحف دبلن 

الصغير، وهو المتحف المفضل في أيرلندا على موقع 
.TripAdvisor

وإذا كنت تبحث عن أطعمة شهية لتناولها، فلن تجد 
أفضل من هذا المكان. يجمع مشهد الطعام في دبلن بين 

سرعة الوتيرة والحداثة، ويحقق أقصى استفادة من الهبات 
الطبيعية في الجزيرة حيث يضم عدًدا كبيًرا جًدا من المقاهي 
العصرية وعربات األطعمة في الشوارع والمطاعم الراقية. 
تلذذ بتناول المحار الطازج في سوق تمبل بار لألطعمة في 
دبلن أيام السبت، أو استمتع بقائمة التذوق التي تضم خمسة 

أطباق رئيسية بمطعم "فورست أفنيو" الشهير، أو تذوق حساء 
المأكوالت البحرية الشهي في مطعم "كاتش 22" في شارع 

ساوث آني.
إذا أردتَّ الحصول على لمحة عن كثب على التاريخ - 
والناس - في قلب جزء كبير من التاريخ األدبي والموسيقي 

للجزيرة، فانضم إلى جولة التنزه وسط المعالم األدبية 
)Literary Walking Tour( واكتشف األسباب التي تجعل 

دبلن مغامرة في حد ذاتها.

دبلن

أيرلندا عطالت في المدن

12 أيرلندا

 عطالت
في المدن

استمتع بقضاء عطلة في بعض أروع مدن العالم، لتنعم بنسمات هواء الساحل المنعشة 
في دبلن أو تقضي وقًتا رائًعا في مشاهدة المعالم الرائعة في بلفاست وكورك
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الطعام  على مقربة من السوق الذي يعود إلى 
القرن السابع عشر )حيث ستجد "سيول"، مركز 
الموسيقى التقليدية األيرلندية(، يعد مطعم "فيش 

شوب" مكاًنا رائًعا لما يقدمه من أطباق سمك 
شهية في أجواء من الرحابة والبساطة. وفي 
الطابق السفلي من مطعم "ويندينج ستير" 

في شارع لَُوْر أورموند كواي، ستجد مكتبة، 
ولكن استمر في طريقك واصعد إلى المطعم في 

الطابق العلوي؛ حيث يمكنك االستمتاع بتناول 
أشهى األطباق األيرلندية الحديثة مع االستمتاع 

بإطاللة مميزة على نهر ليفي. أو بدالً من 
ذلك، قد تفّضل تجربة أسلوب الطهي المحبب 
في أجواء ساحرة بمطعم "ديالهونت" داخل 
مبنى على الطراز الفيكتوري في شارع لَُور 
كامدين، مع ستائر دانتيل منسدلة وديكورات 

داخلية راقية. وفي حال كنت تريد تجربة أسلوب 
الطهي المحبب في أجواء هادئة ورائعة، فال بد 

لك من زيارة مطعم "باتريك جيلبود" في شارع 
آبر ميريون: يقدم المطعم الوحيد في أيرلندا 
الحائز على نجمتي ميشالن أكثر من مجرد 

وعٍد بالتميز، فاستمتع بمذاق مكرونة تورتيليني 
بالكرفس المطهوة في الملح التي تعد طعاًما لذيًذا 

ومميًزا. اختتم جولة الطهي برحلة إلى مقهى 
"كوين أوف تارتس" ودلل نفسك بتناول بعض 
أشهى الكعكات والمخبوزات التي ستذوقها في 
حياتك. جّرب تارت الشوكوالته وجوز البقان 

وسوف تشكرنا عليها.

أماكن اإلقامة   يقدم فندق جينيراتور في 
سميثفيلد - الذي ُيعد طرًزا محدًثا من "الُنزل" 

التقليدية - أماكن إقامة جيدة بأسعار معقولة 
في بيئة حديثة، ويوفر غرًفا خاصة فردية أو 
بسريرين متماثلين أو بسرير مزدوج، وكذلك 

غرًفا مشتركة. في موقع رائع في شارع

يمكنك دخول جميع المتاحف والمعارض 
الوطنية في أيرلندا مجاًنا.

اختارت منظمة اليونسكو دبلن مدينة 
لآلداب - اكتشف المزيد عن متحف 

ُكّتاب دبلن في ساحة بارنيل.
تتميز دبلن بأنها مدينة صغيرة ويمكن 
السير فيها على األقدام، ولكن هذا ال 
ينفي أن ترام لواس وDART )خط 

السكك الحديدية الذي ينطلق إلى 
السواحل الشمالية والجنوبية( من الطرق 

الرائعة المتاحة للتجول في أرجاء 
المدينة.

متى تزور المدينة؟ تضج مدينة دبلن 
بالزوار طوال العام. فهناك مهرجان 

سانت باتريك في شهر مارس، 
ومهرجانات الصيف الرائعة في 

متنزهات المدينة ومناطق إرساء السفن، 
وعندما يحل الخريف، يبدأ موسم 

مهرجانات دبلن الذي يشمل فعاليات 
المسرح واألزياء والموسيقى والهالويين. 

وعندما يهّل شهرا ديسمبر ويناير، ال 
تهدأ األجواء مع مهرجان العام الجديد 
ومهرجان "تمبل بار ترادفيست" في 

شهر يناير.

كاميدان المليء بالنشاط والحيوية، ستجد فندق 
كاميدان كورت الذي يضم مطعًما ومسبًحا. 

لالرتقاء بإقامتك إلى مستوى آخر، اختر 
الفخامة الخالصة والعظمة التاريخية في فندق 
شيلبورن، حيث احتساء شاي األصيل وحده 
قادر على جعل مدة إقامتك مميزة، أو جّرب 

السحر التقليدي في فندق ميريون. ويجسد 
الفندق الفخامة األيرلندية في أبهى صورها؛ إذ 

يضم أربعة منازل على الطراز الجورجي.
  

األنشطة   يستعرض مركز العروض إبيك 
أيرلندا الجديد في شارع كاستم هاوس كواي، 

رحلة الشعب األيرلندي في أنحاء العالم، 
ويضم مجموعة من المعارض الحديثة ومركز 

تاريخ العائالت األيرلندية. أو بدالً من ذلك، 
يمكنك تأمل المخطوطات القديمة المعروضة 
في كلية ترينتي، حيث تحتوي مكتبة "لونغ 
روم" وحدها على 200000 كتاب من أقدم 

الكتب في الجامعة وسط أجواء مذهلة. أما إذا 
كنت تفّضل نشاًطا أكثر حيوية، فانطلق إلى 
متنزه فينكس بارك، وهو أكبر متنزه مغلق 
في أوروبا، واركب الدراجة أو تجّول على 

األقدام خلف األيل األسمر األوروبي إلى 
منزل فارملي والمقر الرسمي لرئيس أيرلندا 

 .)Áras an Uachtaráin(

االستكشاف   دبلن هي البقعة المثالية للمزج 
بين الثقافة ونسيم البحر. لم ال تقضي وقًتا 
رائًعا في التجديف حول جزيرة دالكي، أو 
التمشية على رصيف الميناء على الطراز 

الفيكتوري في دون الجوير، أو تناول وجبة 
غداء شهية من المأكوالت البحرية مع 

االستمتاع بإطاللة على الميناء في "هوث"ـ 
أو استكشاف قلعة ماالهايد التاريخية؟ وستنعم 

بأروع اإلطالالت الساحلية باالنطالق في 
نزهات حول شبه جزيرة هوث هيد في اتجاه 

الشمال أو الصعود إلى قمة تل كيليني في 
جنوب مقاطعة دبلن، أو التجّول على طول 
ممشى الجرف من براي إلى جريستونيس.

التجّول
في األرجاء
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معلومات مفيدة

1 نهر ليفي يمر العديد من الجسور فوق نهر ليفي، فتقسم 
المدينة إلى جزء شمالي وآخر جنوبي.  2 كلية ترينتي 
بدبلن تأسست هذه الجامعة التاريخية في عام 1592. 

3 تمبل بار تمتع بمزيج من الموسيقى والفنون واألفالم 
والطعام في الحي الثقافي بدبلن. 4 جسر هابيني ُشّيد جسر 

 دبلن الفريد في مايو 1816. 5 شيلبورن  فندق فخم
5 نجوم في وسط المدينة.
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أيرلندا عطالت في المدن

أينما نظرت تجد األسباب التي جعلت بلفاست إحدى أكثر 
الوجهات المنشودة لقضاء العطالت في المدن في أوروبا؛ 
حيث المطاعم الحديثة الموصى بها ومعالم سفينة تيتانيك 

والمشهد الثقافي الساحر. تتربع المدينة على الساحل الشمالي 
الشرقي للجزيرة، وتعكس األجواء العالمية والجامعة لجميع 

األفراد من مختلف الثقافات، غير أنها ال تزال تحتفظ بتفردها 
بفضل السكان المحليين الودودين والهندسة المعمارية الجميلة 

وجوالت مشاهدة المعالم مع لمسة اختالف ُتمّيُزها.
ال تحتاج إلى التنقيب عميًقا لتكشف عن سحر بلفاست 
وجمالها. وما بين العمارة الفيكتورية المشيدة من الطوب 

األحمر إلى المساحات المفتوحة الخضراء في مجّمع قلعة 
بلفاست، هناك مكان مختلف دائًما الستكشافه. تجّول على 

طول نهر الغان وستكتشف كيف كانت تبدو بلفاست في فترة 
ذروة صناعة السفن، وذلك عندما تم بناء أكبر سفينة تجوب 

المحيطات في العالم، وهي سفينة تيتانيك.
في حي تيتانيك الشهير، يمكن التعّرف على تاريخ 

بلفاست البحري بكامل مجده وعظمته مع "إس إس نوماديك" 
)آخر سفينة موجودة قامت ببنائها شركة "وايت ستار الين"( 
 )HMS( ومتحف "إتش إم إس كارولين" والطراد الخفيف

من الحرب العالمية األولى. ولكن متحف "تيتانيك بلفاست" هو 
جوهرة التاج حًقا. اخُط داخل هذا البناء العمالق البراق من 
التيتانيوم، وستجد عروًضا تفاعلية ممتعة ومعارض جذابة.
في قلب األحداث االجتماعية والثقافية في بلفاست، ُيعد 
حي الكاتدرائية المكان المثالي لالستمتاع بقضاء فترة بعد 
الظهيرة في زيارة المعارض الفنية واألمسية في الفعاليات 

االجتماعية. ال تفّوت زيارة "مركز الفنون المدنية في بلفاست" 
)MAC( لمشاهدة المعارض المتغيرة، قبل االشتراك في 

ثقافة من النوع األكثر اخضراًرا في "بالم هاوس" المشيد من 
حديد الزهر في الحدائق النباتية.

يجمع مشهد الطعام في بلفاست بين العصرية واالبتكار 
والوفرة، وهو مزيج عامر بالمكونات المحلية المميزة والطهاة 

المشهورين. وللتعّرف على كل النكهات التي يبحث عنها 
محبو الطعام، ال تفّوت زيارة سوق سانت جورج يوم الجمعة 

أو السبت، وستجد المنتجين المحليين يبيعون كل شيء، 
من الجبن إلى الشوكوالته. توّجه إلى مطعم "جورجز أوف 

ذا ماركت" في أثناء وجودك هنا، إذ يشتهر بتقديم وجبة 
"أوليستر فراي" مثالية، وهي وجبة فطور مطهوة أسطورية 

من أيرلندا الشمالية.
بعد ذلك، يمكنك كشف الستار عن الوجه األكثر رقًيا 

وفخامة لمشهد الطعام في بلفاست، وذلك في مطعمي "أوكس" 
و"إيبيك" الحائزين على نجمة ميشالن، باإلضافة إلى مطاعم 

تتميز بأجواء أكثر هدوًءا واسترخاًء، ومنها "ستيكس آند 
ستونز" و"ذا مودلرز كلوب". إنه ذلك المزيج الرائع من 

الثقافة والتقاليد والطعام والترفيه الذي يجعل من بلفاست مكاًنا 
تظل ذكرى زيارته محفورة في الذاكرة مدى الحياة.

بلفاست

14 أيرلندا
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الطعام  في مطعم "مورن سي فود بار"، 
يمكنك االستمتاع بتناول أشهى المأكوالت 
البحرية الطازجة التي يتم إحضارها يومًيا 
من ميناءي أنالونج وكيلكيل. هنا، توقع أن 
توضع أمامك أطباق شهية من بلح البحر 

والمحار وحساء المأكوالت البحرية - لتحصل 
على النهاية المثالية ليوم طويل من الجوالت 
االستكشافية. يمثل مطعم "جايمس ستريت 

ساوث"، أحد أشهر أماكن تناول الطعام، 
المقصد المثالي لتناول عشاء فخم في أجواء 
ساحرة وبراقة تبعث على االسترخاء. وتعد 
"تيست أوف أولستر تيستينج منيو" طريقة 

رائعة لتجربة األصناف المحلية في هذا المطعم. 
تلذذ بتناول اللحم البقري الشهير من أيرلندا 

الشمالية في مطعم "ميت لوكر"، الذي يستخدم 
لحم هانان - حيث يتم تعتيق اللحم في غرفة ملح 

من جبال الهيمااليا وطهيه على شواية فحم. 
وإذا كانت نقطة ضعفك في التحلية، فمطعم "كو 

كوتور" هو الوجهة المثلى لالستمتاع بأفضل 
تجربة شوكوالته فاخرة، إذ يمكنك تذوق الفوندو 

والبارفيه والترافل - أو حتى حضور تدريب 
عن كيفية إعداد الشوكوالته يقدمه خبير. ويا لها 

 من حلوى لذيذة.

أماكن اإلقامة    يقع فندق ميرشانت في قلب 
حي الكاتدرائية داخل بنك قديم يعود إلى فترة 

ستينيات القرن التاسع عشر، ويتميز بديكورات 
داخلية فاخرة. بجوار دار األوبرا الكبرى، 
يعد فندق أوروبا خياًرا مركزًيا ممتاًزا، أو 

يمكنك تجربة اإلقامة في فندق أولد ريكتوري 
جيست هاوس في جنوب بلفاست، وهو فندق 
مبيت وإفطار ساحر في بيت قسيس قديم يقدم 
وجبات فطور حائزة على جائزة. وعلى طول 

الطريق من تمثال "بيغ فيش" المبهر، يقبع فندق 

كريسنت تاونهاوس الذي يشكل خياًرا مفضالً 
آخر - بالرغم من أن القهوة التي يشتهرون بها 

 قد تتسبب في بقائك مستيقًظا طوال الليل!

األنشطة    في حدائق "بالم هاوس" و"تروبيكال 
رافين" الجميلة والوارفة، تعتبر الحدائق النباتية 
في بلفاست من عجائب البساتين الخضراء التي 
تعود إلى القرن التاسع عشر، وتتميز بموقعها 

المجاور لحرم جامعة كوينز، التي كان من بين 
خريجيها "ليام نيسون" و"ستيفن ريا". وانطلق 

في جولة في أرجاء مبنى مجلس المدينة، 
الذي فتح أبوابه خالل فترة ازدهار حقيقي في 
بلفاست ترجع إلى عام 1906. بينما يعرض 
متحف أولستر تاريخ الفن والتاريخ والعلوم 

الطبيعية في أيرلندا الشمالية. ولالستمتاع برحلة 
ال ُتنسى، اُْنُشْد إحدى جوالت التاكسي األسود 
الشهيرة واستمتع بوقتك بينما يصطحبك أحد 

السائقين المحليين في جولة تفتح لك نافذة على 
حكايات تاريخ المدينة واللوحات الجدارية 

 متعددة األلوان.
 

االستكشاف  انطلق في رحلة صعود إلى أعلى 
منحدرات "كيف ِهل" لالنفراد بإطالالت خالبة 

على مجّمع قلعة بلفاست ومركز زوار كيف 
ِهل. وأثناء مسارات المشي الرائعة، ستمر على 

 كهوف وقلعة قديمة وقلعة بلفاست. وعلى ُبعد
30 دقيقة تقريًبا خارج أسوار المدينة على 

ضفاف بحيرة بلفاست، تقع قلعة كاريكفيرجس. 
ُشّيدت القلعة في القرن الثاني عشر، وقد 

حاصرها كل من األسكتلنديين واأليرلنديين 
واإلنجليز والفرنسيين على مر السنين، وهي 

واحدة من أفضل قالع العصور الوسطى التي ال 
تزال محتفظة بحالتها األصلية على أرض جزيرة 

أيرلندا. وعندما تتوغل أكثر في شبه جزيرة 
آيالندماجي، تجد ذلك المسار المنحدر المهيب، 
جوبنز، الذي اُفتتح في األساس في عام 1902 

وأُعيد ترميمه بمّد جسور وأنفاق مذهلة.

التجّول
في األرجاء

يمكنك دخول جميع المتاحف والمعارض 
الوطنية في بلفاست مجاًنا، ولكن يفرض 

متحف تيتانيك بلفاست رسوًما على 
الدخول. ومن الجيد أن تحجز مسبًقا في 

األوقات المزدحمة.
فيما يخص العملة، في بلفاست وباقي 

مدن أيرلندا الشمالية ُيستخدم الجنيه 
اإلسترليني.

ويمكن الوصول إلى بلفاست بسهولة 
من دبلن. وتستغرق قيادة السيارة فيما 

بين المدينتين قرابة ساعتين. ويربط خط 
سكك حديدية أيًضا بين دبلن وبلفاست. 

وتستغرق الرحلة بالقطار حوالي ساعتين 
ونصف. 

متى تزور المدينة؟ أي وقت هو وقت 
رائع لزيارة بلفاست، ولكن في فصل 

الخريف على وجه الخصوص، يمكنك 
االستمتاع بحضور مهرجان بلفاست 
الدولي للفنون، الذي تمتد فعالياته من 

شهر أكتوبر إلى نوفمبر.

معلومات مفيدة

1 مبنى مجلس مدينة بلفاست تتوفر جوالت عامة برفقة 
مرشدين في أروع غرف المبنى. 2 الطراد الخفيف 
)HMS Caroline( آخر سفينة ناجية من معركة 

يوتالند في عام 1916. 3 جامعة كوينز مبنى جميل من 
القرميد األحمر يعود إلى عام 1849. 4 سوق سانت 

جورج سوق مغطى على الطراز الفيكتوري تم بناؤه في 
الفترة بين 1890 و1896. 5 تيتانيك بلفاست أكبر معلم 

جذب مفتوح للزوار عن سفينة تيتانيك في العالم.

قلعة بلفاست
 حديقة حيوان 

بلفاست
 ميناء بلفاست والعّبارات

مطار بلفاست الدولي
 ميناء الرن
لندنديري والشمال

مرفأ تيتانيك ومحطة 
الضخ

محطة الحافالت

محطة القطارات

عّبارة نقل السيارات

المطار

ممر الدراجات

للمشاة

مفاتيح الرموز

جورج بست 
مطار مدينة بلفاست

ستورمونت
متحف تاريخ شعب 
أولستر والمواصالت

كاتدرائية
سانت بيتر
دير كلونارد
كولتورالن

 إلى دبلن،
الجنوب والغرب
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التجّول
في األرجاء

الطعام  مطعم "سيج" تلقى العديد من التعليقات اإليجابية على 
 األطباق المقدمة، والتي يجلب مكوناتها من مسافة 12 ميالً/

19 كم من موقعه. ويقع المطعم على مسافة من المدينة ذاتها، 
في بلدة ميدلتون القريبة. عندما تكون في البلدة، ال تفّوت 
الفرصة لتذوق نكهات مطعم "أورسو" الطازجة وزاهية 

األلوان مع لمسة أيرلندية على األطعمة المتوسطية، أو انطلق 
إلى مطعم "ذا فيش وايف" لتناول وجبات رائعة من السمك 

والبطاطس المقرمشة؛ حيث يمكنك االستمتاع بتناولها في الهواء 
الطلق أمام أرصفة نهر لي الخالبة. ولعشاق القهوة، يقدم مقهى 

"كورك كوفي روسترز" أروع قدح من القهوة في المدينة.  

أماكن اإلقامة   على مشارف المدينة، يقع فندق هايفيلد مانور؛ 
مالذ الرقي والهدوء والفخامة فئة خمس نجوم. ويطل فندق 

كالريون على نهر "لي" ويعد خياًرا جيًدا وحديًثا يحتوي على 
مسبح وسبا، أو يمكنك تجربة الغرف الفسيحة والمريحة في فندق 

مالدرون  الذي يتميز بموقعه المركزي. وإذا كنت تنشد عطلة

هادئة، فيعد فندق إمبريال في ساوث مول بقلب المدينة مالًذا 
للتدليل واالسترخاء، حيث يوجد "سبا سكيب" في الموقع.

  
األنشطة   استمتع بجولة رائعة في حصن إليزابيث الذي تم 

تشييده في أوائل القرن السابع عشر ويقع قبالة شارع باراك، 
وقد تعددت استخداماته على مر القرون، حيث كان ثكنات 

للجيش وسجًنا للنساء ومركًزا للشرطة. وعلى ُبعد 2 كم من 
المركز، ستجد مرصد قلعة بالك روك، حيث يمكنك استكشاف 

نظام الكون من حولك هنا على ضفاف نهر "لي"، أو الحصول 
على لمحة فنية في معرض لويس غالكسمان الراقي بكلية 

 كورك الجامعية.

االستكشاف  تنطلق إحدى أشهر الرحالت اليومية من كورك 
إلى كوف، بلدة الميناء البحري الجميلة وآخر ميناء توقف لسفينة 
تيتانيك - اكتشف المزيد في مركز تجربة تيتانيك في كوف. أو 

بدالً من ذلك، توّجه إلى جزيرة سبايك: المعروفة باسم "الكارتز 
في أيرلندا"، حيث كانت ُتستخدم إليواء المدانين قبل نقلهم عقاًبا 

على ما اقترفته أيديهم. وللحصول على مكافأة متميزة، توّجه 
لزيارة بلدة المأكوالت البحرية كينسالي واستمتع برحلة بحرية 

حول الميناء إلى حصن تشارلز والمنطقة البحرية أولد هيد أوف 
كينسالي.

هل كورك هي أفضل بقعة على وجه األرض؟ قطًعا هذا ما 
يشعر به أهلها. ستالحظ شيًئا واحًدا في هذه المدينة الساحرة 

المتربعة على الساحل األيرلندي، أال وهي أنها تقذف حبها في 
قلوب َمن يعيشون هنا فال يرتضون عنها بديالً.

تفتخر مدينة كورك بموقعها المميز في جزيرة وسط نهر 
لي بجنوب غرب أيرلندا، وهي مزيج نابض بالحياة من المقاهي 

ذات األجواء الفريدة والمعارض الفنية الحيوية والمتاحف 
اآلسرة والموسيقى الرائعة. وعلى الرغم من أنها مدينة، فإنها 
تفيض بأجواء البلدات؛ حيث الحياة هادئة وال يوجد الكثير من 

اإلزعاج والصخب ويمكن التجول بسهولة في وسط المدينة.

ويعد معرض كروفورد للفنون مكاًنا جيًدا لالنطالق، 
حيث يتشارك فنانون أيرلنديون، مثل "بول هنري" و"جاك 
ب. ييتس" و"دوروثي كروس" في الفضاء عينه مع تمثال 

رامي القرص األثيني األصلي الذي يعود إلى القرن الخامس، 
ديسكوبولوس. ويأخذ مركز تريسكل للفنون على عاتقه مهمة 
االرتقاء بالثقافة إلى مستوى أعلى في كل جوانبها، من أفالم 
فنية وحفالت خاصة داخل كنيسة جميلة تم تحويلها لتناسب 
ذلك، في حين يقدم متحف الزبدة غير التقليدي نظرة مثيرة 

لالهتمام على تاريخ تلك الصناعة في البالد. وإذا كنت تتطلع 
إلى تجربة فريدة من نوعها في كورك، فاقرع أجراس كنيسة 
سانت آن، أو تعّرف على تاريخ القرن التاسع عشر المخيف 
في متحف كورك سيتي غول، أو أبحر تحت جسور المدينة 

في جولة تجديف حضرية.
سيكتشف الذواقة أن كورك مدينة ذات طابع فريد. تجّول 

في السوق اإلنجليزي التاريخي وستجد الجبن المصنوع 
بالطريقة التقليدية والسمك المدخن والشوكوالته القشدية وسط 

أكشاك الطعام المزدحمة. وتعتبر النكهة والجودة واإلبداع 
ركائز عالم المطاعم النابض بالحياة في المدينة، وذلك بما 
تضمه من مطاعم مفضلة، مثل كافيه "باراديسو" وكافيه 
"فارمجيت" بجوار أماكن رائجة جديدة، مثل "إلكتريك" 

و"سولت" و"ميازاكي" و"إلبو الين". 
عندما تبحث عن األجواء الودّية، فلن تجد أفضل من 
كورك، سواٌء أكنت تلعب أول مباراة رمي )وهي رياضة 

أيرلندية تقليدية ُتمارس على أرضية عشبية( أم تحضر 
معرًضا في معرض كروفورد للفنون، حيث سترى أن أهل 
كورك يسعدهم للغاية الوقوف وتبادل أطراف الحديث معك.

صغيرة ولذيذة ومبتكرة... متى تعّرفت على كورك، فمن 
المحتمل أن تتفق مع أهلها. 

1 حصن إليزابيث تم تشييده في عام 1601 على نتوء صخري مطل على 
المدينة. 2 مرصد قلعة بالك روك تمتع بمشاهدة العلوم ونظام الكون من حولك 
في تلك القلعة التي تعود إلى القرن السادس عشر. 3 السوق اإلنجليزي وصفه 
ريك ستين بأنه "أفضل سوق مغطى في المملكة المتحدة وأيرلندا". 4 هايفيلد 

مانور فندق فخم خمس نجوم يقع خارج وسط المدينة. 5 كوف بلدة جميلة على 
مقربة من مدينة كورك ويجمعها تاريخ بسفينة تيتانيك. 

كورك
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 مدن ال تفّوت
متعة استكشافها

كيلكيني
ترسم مدينة كيلكيني بتاريخها وأطعمتها الرائعة وثقافتها 

لوحة فنية مثالية، وتقع تلك المدينة في الشرق القديم أليرلندا. 
وستخلبك بتحفها من العصور الوسطى وستشغل وقتك 

بمهرجانات الطعام والكوميديا واألفالم على مدار العام. 
تجّول في أرجاء متحف ميديفال مايل وُعد بالزمن قروًنا 

إلى الوراء مع فنادق تيودور والبيوت التجارية القديمة 
واألزقة الخفية والمعالم التاريخية الكبيرة، مثل قلعة كيلكيني 
وكاتدرائية سانت كانيس. وتضم المدينة أيًضا متاجر رائعة 

واستوديوهات تصميم والمعرض الوطني للحرف اليدوية. 

ليمريك
ليمريك هي مدينة ينبض قلبها بالثقافة. تطل هذه المدينة 

الساحرة التي تعود إلى العصور الوسطى على نهر شانون، 
وتشتهر بالمهرجانات والمعارض الفنية والمتاحف. وستلمح 
الجمال الجورجي الباهت في منطقة نيوتاون بيري ومتحف 
هانت، الذي يضم مجموعة من القطع الفنية والتحف األثرية 

النفيسة، ومتحف فرانك ماكورت، الذي يقع في المدرسة 
القديمة التي كان يرتادها الكاتب. تمتع بمشاهدة لعبة الرجبي 

في مدّرج ثوماند بارك، وتذوق الطعام المحلي في سوق ميلك 
ماركت الذي ُيقام في العطلة األسبوعية، واستكشف تحصينات قلعة الملك جون التي تعود إلى 

القرن الثالث عشر.

ليزبورن
فيما يخص التراث، فمدينة ليزبورن لها ماٍض عريق، وهذا 

ما ستكتشفه بنفسك بينما تجوب شوارع المدينة التي تعود إلى 
القرن الثامن عشر حتى تصل إلى مركز الكتان األيرلندي 

ومتحف ليزبورن. وفي أحد األيام، كانت المدينة مركًزا 
كبيًرا إلنتاج الكتان خالل القرن التاسع عشر، ولكنها تحافظ 
اليوم على الحيوية والنشاط من خالل مشهد الفنون المتغير 
والمطاعم الرائعة والمتاجر المميزة. فضالً عن أنه تفصل 

مسافة قصيرة بالسيارة بين المدينة وقلعة وحدائق هيلزبره، 
المقر الرسمي لصاحبة الجاللة الملكة في أيرلندا الشمالية.

أرماه
أهي العاصمة الكنسية أليرلندا؟ مرحًبا بكم في أرماه، تفخر 

المدينة بأنها أرض لكاتدرائيتين، كلتاهما مكرستان لدعوة 
القديس باتريك. تتميز أرماه، تلك المدينة الصغيرة، بأنها 

مثالية الستكشافها سيًرا على األقدام. هنا، َتسلّى مع الحيوانات 
في المساحات الشاسعة والمفتوحة لمتنزه غابة جوسفورد، أو 

ابحث عن الـ 22 غرغول ومالًكا برونزًيا فريًدا المتخفيين 
في أنحاء المدينة، أو جّرب مشاهدة النجوم في القبة السماوية. 

ومع تشكيلة رائعة من المطاعم، بما في ذلك مطعم "مودي 
بوار" ومطعم "أولورو بيسترو"، تقدم لك مدينة أرماه كل ألوان المتعة التي تنشدها.

نيوري
اسبر أغوار هذا المركز الحضري الحديث وستكتشف تاريًخا 
يمتد إلى أكثر من 850 عاًما. وتعد قلعة باغنال، ذلك المنزل 

المحصن الذي يعود إلى القرن السادس عشر  مع مستودع 
مجاور من القرن التاسع عشر نقطة انطالق جيدة. واآلن، 
تضم بين جنباتها متحف نيوري ومورن، الذي يقتفي أثر 

قصة المدينة إلى ما قبل التاريخ. بعد ذلك، يمكنك السير أو 
ركوب الدراجة على طول مسار قناة نيوري – طريق محاٍذ 

كانت تسير به الخيول لسحب سفن القناة – واسترخ في 
النوادي والمطاعم الصاخبة.

 ديري~
لندنديري

تجتمع أسوار المدينة القديمة، وذلك المزيج االنتقائي من 
الفن المعماري والمشهد الثقافي الثري ليجعلوا منطقة 

ديري~لندنديري إحدى أروع وأكثر المدن إثارة لزيارتها في 
جزيرة أيرلندا. ويكتمل جمال البيئة الطبيعية الخالبة بالمباني 

التي تميز منطقة ديري~لندنديري عن سواها: جسر السالم 
وأسوار المدينة التي ال زالت تحتفظ بحالتها األصلية ومبنى 

البلدية على الطراز اإلدواردي. كذلك، استكشف اللوحات 
الجدارية في بوجسايد ومتحف البرج الحائز على جائزة والمطاعم التي تقدم أصناًفا شهية، مثل 

"براونز إن تاون".

غالواي
يلقي الساحل الغربي أليرلندا بظالله على هذه المدينة 

الساحلية النابضة بالحياة. وغالواي ليست بمنأى أبًدا عن 
المهرجانات )تشهد شهور الصيف تتابًعا من مهرجانات 

الفنون واألفالم وسباق الخيول والمحار(. يضفي كل ذلك، 
مع تلك الشوارع الصغيرة وواجهات المتاجر الملونة، على 

المدينة أجواء حفل شوارع متواصل. وتكتمل الروعة مع 
متحف مدينة غالواي الرائع ومشهد الطعام المزدهر )تضم 

غالواي مطعمين حاصلين على نجمة ميشالن، "أنيار" 
و"لوام"( وضاحية سولتِهل الساحلية ذات المناظر الخالبة.

سواٌء أكنت تخطط لرحلة سريعة في المدينة أم عطلة طويلة، ستجد أن المدن 
على جزيرة أيرلندا متنوعة بقدر ما هي ساحرة وأخاذة

أيرلندا عطالت في المدن

وترفورد
تشع في وترفورد أجواء البلدة الصغيرة أكثر من المدينة 

الكبيرة، ولكنك ستجد العديد من األنشطة التي يمكنك 
ممارستها في هذه المدينة الصغيرة من العصور الوسطى في 
س الفايكنغ مدينَة وترفورد،  منطقة الشرق القديم أليرلندا. أَسَّ

وُتسرد صفحات تاريخها في المتاحف الموجودة بمنطقة 
مثلث الفايكنغ، والتي تضم متحف العصور الوسطى وقصر 
األسقف وبرج ريجنالد. تمتع برؤية الزجاج البلوري الجميل 
 )blaa( في بيت وترفورد للكريستال، أو تذوق لفائف الخبز

الطازجة في كافيه "جراناري"، أو تجّول على طول األرصفة التاريخية. 
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 منحدرات موهر
 ومنطقة بورين

 مقاطعة كلير
 1|2. تضفي منحدرات موهر التي يبلغ ارتفاعها

214 متًرا مزيًدا من الجمال والروعة على الطريق 
األطلسي البري. هذا هو المكان الذي يجعل القلب يخفق 

أسرع؛ حيث تحلق طيور البحر في السماء وتتدافع 
أمواج البحر في األسفل وتتيح منصات المشاهدة فرصة 
االستمتاع برؤية إطالالت بانورامية شاسعة على امتداد 

األفق. وإلى شمال منحدرات موهر، ستجد أحد أكثر 
المناظر الجيولوجية النادرة في أيرلندا، والمعروف باسم 

بورين. تمتد هذه الهضبة الكلسية الكارستية الشاسعة 
التي تشبه سطح القمر لتعانق مياه المحيط، وتزخر 

بنباتات ألبية رقيقة من القطب الشمالي وأزهار األوركيد 
ومساحات صغيرة من األراضي العشبية. اتخذ مسار 

المشي طريًقا لك واستكشف التاريخ واسترِخ في إحدى 
البلدات والقرى المحيطة المذهلة، مثل قرية باليفاوجهان 

رائعة الجمال. 

الجوبنز
مقاطعة أنتريم

5. المنحدرات العتيقة والبحر المتأللئ والسير وسط ألوان المتعة واإلثارة؛ هذا هو جوبنز، ذلك 
المسار المنحدر الذي تمت إعادة إحيائه ويعود إلى ما قبل 100 عام في مقاطعة أنتريم. يطل 

المسار على حافة آيالندماجي - شبه جزيرة صغيرة على ُبعد مسافة قصيرة بالسيارة من شمال 
بلفاست - لتشعر كما لو أنك تسير على الماء مثلما فعلت خالل رحلة وصولك إلى جزيرة أيرلندا. 

تم تشييد جوبنز بواسطة مهندُس السكك الحديدية بيركيلي دين وايس في عام 1902، ولم يعد متاًحا 
للعامة في عام 1954، ولكن تم ترميمه وإعادة تشغيله في عام 2015 ليكون رمًزا رائًعا حاز على 
إشادة وتقدير بالغ. ارتِد خوذتك وانضم إلى جولة برفقة مرشد حيث سيصطحبك فوق جسور مبهرة 
ستهبط منها إلى درج يلتف حول حواف المنحدرات وعبر الكهوف التي كان يستخدمها المهربون. 

وهذه هي المقدمة المثالية للروائع والعجائب التي تنتظرك على طريق كوزواي الساحلي. 

مجّمع باور سكورت
 مقاطعة ويكالو

4. يجسد مجّمع باور سكورت جوهرة التاج في مقاطعة 
ويكالو، ويضم حديقة يعتبرها الكثيرون من بين أروع 
الحدائق الوارفة في العالم. وعندما اكتمل تشييد المنزل 

في عام 1741، حاز على إطراء وإشادة بأنه يمتلك 
"ِرْفَعة وشموخ فيال إيطالية رائعة من عصر النهضة"، 

ولكن ما يميز هذا المكان حًقا هو الحدائق الغّناءة. يمكنك 
أن تقضي ساعات هنا تتجول وسط هذا اإلبداع الوارف 

والمبهج والساحر، بدًءا من الحديقة اليابانية الخالبة 
وحتى الوديان الُمَشّجرة، ثم تعود إلى مقبرة الحيوانات 
األليفة العجيبة، التي تستكين في جزء هادئ من المكان 
محاط بشجيرات األزلية ونبات الوردية واألزهار في 

فصل الصيف. وإذا شعرت بالجوع بعد كل هذا السير، 
فاستمتع بتناول أطباق شهية في كافيه "أفوكا".

 أروع التجارب
في أيرلندا

تزخر جزيرة أيرلندا بمعالم رائعة وأنشطة مذهلة، ما بين 
المناظر الطبيعية األسطورية والمهرجانات الرائعة. استلهم 

أفكاًرا مميزة من بعض أروع التجارب...

أيرلندا أروع التجارب
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طريق كيري الدائري
مقاطعة كيري

3. يبدأ طريق كيري الدائري وينتهي في كيالرني، 
وهو أحد أكثر البقاع التي تحظى باإلشادة والثناء في 

الجزيرة، وتعشقها عدسات كاميرات مجالت "ناشيونال 
جيوغرافيك" و"فوغ" على حٍد سواء. ويتباهى هذا 

الطريق الحلقي في شبه جزيرة إيفراغ في جنوب غرب 
أيرلندا بمعالم استثنائية، من جزيرة فالنتيا الهادئة إلى 

ممر مولز جاب الجبلي المذهل، بينما تمثل القرى 
الساحرة، مثل "كيلورجلين" و"كينماري" و"وترفيل" 

محطات توقف رائعة لالستمتاع بتناول المأكوالت 
البحرية الشهية والتقاط صور ال مثيل لها وسط الطبيعة 
اآلسرة. هنا، لن تجد للمناظر الطبيعية مثيالً! كل شيء 
ممكن هنا، من الشواطئ ذات الرمال البيضاء الناعمة 
إلى التالل الخضراء والمستنقعات الجميلة الموحشة. 
هل تبحث عن معلم بارز متميز؟ إذن، يوجد متحف 
موكروس هاوس والحدائق والمزرعة، ذلك المجّمع 

على الطراز الفيكتوري المطل على حافة إحدى بحيرات 
كيالرني الثالثة. 
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 يوم القديس باتريك  
9. لقد بدأْت االحتفاالت: يمثل يوم القديس باتريك 
في أيرلندا واحًدا من أهم المعالم البارزة في تقويم 
المهرجانات، وتشهد جميع أرجاء الجزيرة خالل 

تلك الفترة مجموعة رائعة من الفعاليات. في دبلن، 
ُيمثل هذا اليوم العظيم فرصة رائعة لقضاء أربعة 

أيام من المهرجانات التي تشمل كل ما يخطر على 
بالك، من مسرح الشارع إلى الرقصات التقليدية 

)céilís(، ويعد كرنفال يوم القديس باتريك الربيعي 
في ديري~لندنديري احتفاالً مبهًجا مليًئا بالفعاليات 

المنتشرة في أنحاء المدينة. وتنطلق أيًضا مواكب في 
داونباتريك وأرماه، في حين ُيعتقد أن أقدم موكب 

في يوم القديس باتريك استأثرت به مدينة وكسفورد. 
وأينما ذهبت، توقع موجة متدفقة من اللون األخضر، 

باإلضافة إلى األغاني والرقصات التقليدية، وتلك 
األجواء االحتفالية الرائعة التي تشتهر بها أيرلندا. 

جزيرة سكيليج مايكل
مقاطعة كيري

7. تعجز الكلمات عن وصف تلك الروعة الخالصة التي 
تشع من جزيرة سكيليج مايكل، وهي جزيرة تقع على 

ُبعد 11.7 كم قبالة ساحل مقاطعة كيري. إنها الفردوس 
لمحبي مشاهدة الطيور؛ إذ تأوي عدًدا ال ُيحصى من 

أصدقائنا الطيور، ومن بينهم طيور الَبَفن زاهية األلوان 
التي تربي صغارها في جحور تحت األرض. ويعد 
هذا المكان الذي يندرج ضمن مواقع التراث العالمي 

التابعة لمنظمة اليونسكو إحدى البقاع منقطعة النظير في 
جمالها وروعتها على وجه األرض، وقد وصفه الكاتب 
الكبير جورج برنارد شو بأنه "جزء من عالم أحالمنا". 
اعرج 600 درجة حجرية وستجد ديًرا صغيًرا، يتألف 

من ستة أكواخ نحل مشيدة من الحجارة دون مالط 
وُمصلَيْين. ومؤخًرا، ظهرت جزيرة سكيليج مايكل على 
شاشات السينما؛ حيث لعبت دوًرا مهًما في فيلم "حرب 

 Star Wars: The :النجوم: القوة تنهض )باإلنجليزية
Force Awakens(. ال تستقبل الجزيرة إال عدًدا 

محدوًدا من الزوار، لذا احجز مسبًقا، أو يمكن أن تفّضل 
الخروج في جولة بالقارب حول الجزيرة.

مدينة ديري~لندنديري ذات األسوار
10. تعددت األسباب التي تجعل ديري~لندنديري مدينة خالبة ينبغي أن تحرص على زيارتها؛ 
حيث الحياة الثقافية النابضة بالحيوية والمطاعم الرائعة والموسيقى الساحرة، وما هذا إال غيض 

من فيض. غير أن واحًدا من أهم معالم الجذب في المدينة هي األسوار التي تعود إلى القرن السابع 
عشر والتي تطّوقها من كل جانب. وتعد مدينة ديري~لندنديري أحد أروع األمثلة على المدينة 
المسّورة في أوروبا، وتشكل هذه الحواجز الضخمة، التي ُشيدت في الفترة بين عامي 1613 

و1618، ممشى تاريخًيا يمتد على مسافة 1.5 كم تقريًبا. وال تنَس أن تبحث عن المدافع، حيث 
تنفرد ديري~لندنديري بأنها تضم أكبر تشكيلة من المدافع في أوروبا، والتي كان لها دور محوري 

خالل الحصارين اللذين فُرضا خالل القرن السابع عشر. اعرف المزيد من المعلومات عن هذه 
األمور، باإلضافة إلى العوامل األخرى التي أسهمت في كتابة تاريخ المدينة، داخل متحف البرج 

الحائز على جائزة، مع منصة المشاهدة في الهواء الطلق التي يتميز بها.  

ممر العمالقة
مقاطعة أنتريم

6. لحظة من الخيال الخالص، إنه ممر العمالقة؛ ذلك المكان الذي ال يكاد يصدق عقلك أنه 
حقيقي. هنا، تسبب النشاط البركاني الذي يعود إلى 60 مليون سنة والضربات المتواصلة من 

أمواج مياه المحيط في تشكيل 40000 عمود سداسي من البازلت تتدرج حتى تالمس مياه 
المحيط. وقد أصبح ممر العمالقة اآلن أحد مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، 
ويتربع الممر على حافة طريق كوزواي الساحلي الشهير، ويتميز بأنه مكان ال تقل معرفة 

حقائق تشكيله روعة وجاذبية عن األساطير والحكايات التي ُنسجت حوله. تنّزه عبر المسارات 
الساحلية ومّتع ناظريك برؤية اإلطالالت من المنحدرات المحيطة، وادخل إلى مركز الزوار 
السياحي الحائز على جائزة الستكشاف المزيد عن الجيولوجيا واألساطير المذهلة التي تحيط 

بهذا المكان. لالستمتاع بمشهد مميز ومختلف، انطلق في رحلة بحرية برفقة جوالت بورترش 
.)Portrush Sea Tours( البحرية
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أيرلندا أروع التجارب

كونيمارا
مقاطعة غالواي

8. من المؤكد أن أوسكار وايلد كان يقصد شيًئا عندما 
وصف كونيمارا بأنها "جمال متوحش". هذه هي أيرلندا 
البكر؛ حيث التالل المكسوة بالتربة الخصبة والبحيرات 

ذات المياه الزرقاء الرقراقة والبلدات والقرى التي تموج 
بألحان الموسيقى التقليدية. تشتهر كونيمارا بالمناظر 

الطبيعية البرية والِغّر والشواطئ الخالبة ذات الرمال 
البيضاء، ولذلك أصبحت مقصًدا للفنانين والشعراء 

والمفكرين على مر العصور. تغطي هذه المنطقة الفريدة 
أجزاء من مقاطعة غالواي وتمتد حتى مقاطعة مايو، 
وتتنوع في طبيعتها الساحرة ما بين مضيق كيالري 
الخالب والرخاخ )المستنقعات والِبرك( القديمة التي 

تحيط بقرية راوندستون. ِاْمَتِط ُمهر كونيمارا، أو 
انطلق في نزهة سير عبر أحد مسارات متنزه كونيمارا 

الوطني، أو استمتع بنزهة في الهواء الطلق واجلس 
على العشب، أو انطلق في جولة بالقارب إلى جزيرة 

إينشبوفين. 



المقابر ذات الممرات التاريخية العتيقة التي سكنتها أرواح الماضي، 
ومواقع األديرة المذهلة التي استقطبت يوًما ما العلماء من جميع أنحاء 

أوروبا، والقالع المدهشة التي هزت جدراَنها الحصاراُت الدموية. هذا هو 
الشرق القديم أليرلندا، تلك الوجهة الشاسعة التي تجمع بين التاريخ المبهر 

والشخصيات الجذابة والمراعي الخضراء رائعة الجمال. تضم منطقة الشرق 
القديم 17 مقاطعة شرق نهر شانون شاهدة على 5000 سنة من التاريخ، 

وهنا ينبض الماضي بالحياة مع كل خطوة تخطوها، وذلك مع القصور 
المترفة المستكينة وسط الوديان الخصبة والرخاخ التي تحفظ أسراًرا من 
َص أخبار التاريخ البحري أليرلندا على  العصر الحديدي في أيرلندا. َتَقصَّ

طول خط الساحل الذي كانت له حكايات مع سفينة تيتانيك، ورافق الفايكنغ 
في رحلة عبر إحدى أقدم المدن في أيرلندا، واسبر أغوار عالم اإلنسان في 

العصر الحجري. رحلة في أرجاء الشرق القديم أليرلندا قادرة على إعادة 
إحياء التاريخ. لقد حان الوقت لكشف غموض قرون من الزمان... 

االنطالق في المغامرة
نظًرا للكثير من الُمتع المتاحة في متناول يدك في الشرق القديم أليرلندا، 

قد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ. ولكن هناك شيء واحد يجمع بين 
هذه األماكن المذهلة، من مدينة كيلكيني من العصور الوسطى إلى تل تارا 
الغامض، أال وهو الِقصص... اكتشف الحكايات وراء هذه المعالم وسترفع 

الستار عن تلك اآلمال واألحالم التي كانت المحرك لحياة أعظم الملوك 
واألبطال والقديسين والعلماء. 

أيرلندا القديمة
ينسج التاريخ خيوطه في كل زاوية من زوايا مقاطعة ميث تقريًبا؛ ما يجعلها 

المكان المثالي لالنطالق في رحلتك. هنا، قبل أكثر من 5000 سنة، قام اإلنسان 
في العصر الحجري الحديث بزراعة األرض وإنشاء المزارع، ولكنه خلّف 

وراءه بعض أروع المعالم في العالم؛ حيث تشق مقبرة نيوغرانغ ذات الممرات 
طريقها في هدوء وسط الحقول الخضراء في وادي بوين، ويعود تاريخها إلى 

 Brú na Boinne( عام 3200 قبل الميالد. ادخل مركز برونا بوين السياحي
Visitor Centre(، فهو سبيلك للتعّرف على إبداع عمره 5000 سنة في 
نيوغرانغ - أحد مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو - وقد ُشّيدت 
المقبرة ذات الممرات لتحاذي أول خيوط أشعة الشمس في االنقالب الشتوي، 

فضالً عن تالل "نوث" و"دوث" للدفن التي ال تقل روعة وجماالً. تفخر مقاطعة 
ميث أيًضا بأنها تضم ُنصب لوفكرو الحجري )4000 قبل الميالد(، الذي - 

وفًقا لما جاء في األسطورة - َتشّكل عندما قذفت ساحرة مجموعة من الصخور 
بينما كانت تقفز فوق الجبال. وتشّكل مقابره البالغة 30 مقبرة تقريًبا ما يقال إنه 

 أقدم تجمع مقابر في العالم. 

أعظم الملوك واألبطال
يعشق الجميع سماع قصة جيدة، وفي الشرق القديم أليرلندا، يمكنك أن تغوص في 
غمار بعض أروع القصص. حكم ملوك أيرلندا القدماء المنطقة منذ 2000 عام، 
وكان الحفاظ على رضا اآللهة وسعادتهم هو شغلهم الشاغل، حيث كانوا يقدمون 

قرابين السترضاء آلهتهم. وقد ُنسج تاريخ هؤالء الملوك في شكل أساطير مذهلة، 
مثل قصة الملك الوجير الذي ُدفن واقًفا على تل تارا، العاصمة القديمة أليرلندا، 

مع سيف في يده إلبقاء أعدائه بعيًدا. َحكم تارا قرابة 142 ملًكا، وقد كانوا ُيتوجون 
على حجر تتويج يسمى "ليا فيل" )Lia Fáil(، الذي ال يزال موجوًدا حتى يومنا 

هذا. 

أيرلندا المقدسة 
ُبنيت أطول سفينة فايكنغ ُسجلت على اإلطالق من عوارض خشب البلوط 

الُمستخرج من وادي غليندالوف في عام 1042، غير أن هذا الوادي الشاعري 
في مقاطعة ويكالو الذي يحتضن في أرضه بحيرتين يشتهر بالموقع الرهباني 
الذي يعود إلى أوائل العصور الوسطى. وعلى الرغم من أنه تعرض لغارات 

من النورمانديين الغزاة في بعض األحيان، فإن الكاتدرائية الرائعة والبرج 
المستدير واألكواخ الحجرية تشهد على <

المناظر الطبيعية اآلسرة واألساطير الحية والمغامرات مع القدماء، اكتشف كل 
ذلك وقوة الماضي العريق في رحلة حول هذا الجزء المذهل من جزيرة أيرلندا

 الشرق
 القديم

أليرلندا 

1 كلونماكنويز، مقاطعة أوفالي َشّيد 
هذا الموقع الرهباني القديُس سياران 

في عام 544. 2 غليندالوف، مقاطعة 
ويكالوأَسس هذا الوادي القديُس كيفن في 

القرن السادس. 3 صخرة كاشيل، مقاطعة 
تيبيراري ُيعرف هذا الموقع الَبِهّي 

والجليل باسم صخرة القديس باتريك 
أيًضا. 4 جيربوينت بارك، مقاطعة 

كيلكيني أحد األمثلة الرائعة على المدن 
من العصور الوسطى التي تعود إلى 

القرن الثاني عشر. 

أيرلندا 23 22 أيرلندا

 الشرق القديم أليرلندا
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الخروج في جولة: من أفضل الطرق للتعّرف على 
الشرق القديم أليرلندا هو الخروج برفقة مرشد 

سياحي. ستجد مرشدين سياحيين ممتازين لديهم 
قصص رائعة في كل مكان، من بلدات التراث، مثل 

بير في مقاطعة أوفالي إلى القصور الريفية، مثل 
منزل كاسلتاون، مقاطعة كيلدير. 

تجربة جديدة: يستضيف الشرق القديم أليرلندا 
مهرجانات رائعة تتنوع بين سباق الخيول على 

الشاطئ في اليتاون )سبتمبر( ومهرجان وترفورد 
سبراوي الدولي لفنون الشوارع )يوليو(. 

أنشطة ممتعة: تذوق األطعمة الحائزة على جوائز 
في مطعم "كامبين" بمدينة كيلكيني، وتسوق 

للحصول على صفقات رائعة في منافذ بيع قرية 
كيلدير للمصممين، واستكشف الحرف اليدوية في 
بيت وترفورد للكريستال ومتجر نيكوالس موس 

لألواني الفخارية. 

على طول الطريق

10 تجارب رائعة 
 منارة هوك

 مقاطعة ِوْكْسفُورد  
ُتشرف هذه المنارة على إطالالت 

خالبة، وهي أقدم منارة ال زالت تعمل 
في العالم. 

 متنزه كافان بورين
 مقاطعة كافان  

تجّول في أرجاء عالم رجل ما قبل 
التاريخ في واحدة من أكثر المناظر 

الطبيعية الفريدة في أيرلندا.

 طريق كورليا
 مقاطعة لونجفورد  

اركب آلة الزمن لتعود إلى عام 148 
قبل الميالد في طريق المستنقع الذي 

يرجع إلى العصر الحديدي - أكبر 
طريق تم العثور عليه في أوروبا.

 قلعة أثلون
 مقاطعة وستميث  

انطلق في رحلة عبر تاريخ هذه البلدة 
المجاورة للنهر، حيث احتدم حصار 

وحشي في عام 1691.

 بحيرة غور
 مقاطعة ليمريك  

على ضفاف بحيرة غور في ليمريك، 
ينتظرك كنز من غنائم الفايكنغ. وُيكاَفأ 

زوار هذه البحيرة الهادئة برؤية 
السكاكين الحديدية وأساور الكهرمان 

األسود وفلكات المغزل ومستودع 
الفضة الدنماركية، باإلضافة إلى 

حصون كارايج إيل الحجرية الساكنة.

 روس كري
 مقاطعة تيبيراري  

روس كري هي بلدة جميلة تقام فيها 
سوق مركزية، وقد اكتسبت مكانة تراثية 
وطنية وتضم قلعة من القرن الثالث عشر 

على أرض دامر هاوس، ذلك القصر 
الفخم على الطراز الجورجي.

 معركة بوين
 مقاطعة ميث  

تعّرف على المكان الذي شهد خوض 
60000 جندي يقاتلون في واحدة 

من أبرز المعارك التي شهدتها أرض 
أيرلندا في عام 1690.

متحف ملجأ المجاعة في 
 كاريكماكروس

 مقاطعة موناغان  
تم تشييد ملجأ المجاعة هذا في 

أربعينيات القرن التاسع عشر، وهو 
واحد من عدد قليل من المالجئ 

المتبقية في أيرلندا. 

 منزل كينيدي
 مقاطعة ِوْكْسفُورد  

يضم مركز الزوار السياحي معرًضا 
يستعرض إرث خمسة أجيال من عائلة 

كينيدي الشهيرة.

 كارلينجفورد
 مقاطعة الوث  

استمتع بجولة سير وسط أجواء 
القرون الوسطى في هذه البلدة 

الجميلة، بقلعتها ودير الكاثوليك ودار 
سك العملة التي تعود إلى القرن 

الخامس عشر.

حياة العبادة التي تمتع بها الُعّباد هنا منذ القرن السادس عندما أسس القديُس كيفن 
الموقَع. ويمكن العثور على صفاء مماثل في دير جيربوينت، تلك الكنيسة التي 

تعود إلى القرن الثاني عشر، والتي كانت في أحد األيام قلًبا روحًيا لمقاطعة 
أيرلندية لم يعد لها أثر اآلن، وهي مملكة أوسراج. في زمن القديسين والعلماء 
في أيرلندا، تركْت النساء بصماتهن في مقاطعة كيلدير بتلك المستوطنة الدينية 
التي تشغل مكانها اآلن كاتدرائية القديس بريجيد. وقد كان لرئيسة الدير تأثير 

عظيم لدرجة أن أسقف المنطقة اعتاد على االنحناء لها عند مقابلتها. 

الطريق الرئيسي القديم 
في أجواء مقدسة مماثلة، يقع على ضفاف نهر شانون العظيم في أوفالي 
موقع كلونماكنويز الرهباني. لقد كان هذا الموقع المسيحي القديم أحد أهم 

مراكز التعليم والدين في أوروبا، ويكتمل الموقع باألبراج المستديرة والكنائس 
والكاتدرائية والصلبان العالية. ويكمن جزء من أهمية كلونماكنويز في الموقع 

اإلستراتيجي؛ حيث يقع في قلب مفترق الطرق القديم على نهر شانون في 
الجزيرة، وهو طريق رئيسي مائي يعود تاريخ استخدامه إلى العصر الحديدي. 
واليوم، يتجسد كل شيء في التجربة الرائعة والممتعة والمياه الصافية الرقراقة 

وركوب القوارب. 

 اقتفاء أثر الفايكنغ  
في هجوم مباغت، وصلت جحافل من الفايكنغ إلى أرض أيرلندا اآلمنة في 
القرن الثامن. فنهبوا القرى وقاتلوا الملوك وأسسوا مدًنا ال زالت باقية حتى 

اليوم. يعود تاريخ مدينة وترفورد إلى عام 914، وهي واحدة من أقدم المدن 

في أيرلندا وإحدى أهم المدن في تاريخ الفايكنغ. استمتع بجولة تمشية في 
مثلث الفايكنغ وادخل إلى ثالثية المتاحف التي تدعى متحف وترفورد للكنوز 

لتستكشف المزيد. 

القالع والفتوحات 
ال تقل صخرة كاشيل الفاتنة في مقاطعة تيبيراري بهاًء وروعة عن القالع 
التي تخرج من القصص الخيالية. ويحتوي هذا المكان الرائع على إحدى 

أكثر المجموعات إثارة لإلعجاب من الفن المعماري في العصور الوسطى 
والفن الكلتي في أوروبا، فقد كانت قديًما مقر إقامة ملوك مونستر وتضم برًجا 

وكاتدرائية وقلعة. وفي األعلى حيث صخرة دنمايس، ستجد معلًما آخر من عالم 
األحالم. وإذ كان يبدو كهدية زواج غير مألوفة، فهذا ألنه خيالي حًقا. يحكي 

التاريخ كيف أنه في عام 1170 قُدمت قلعة دنمايس مهًرا البنة ملك لينستر، آوفا 
روا. وتأتي على القدر ذاته من اإلبهار قلعة كيلكيني، فخر متحف ميديفال مايل، 

وشعًرا ُيتغنى به عن األيام التي شهدت أمجاد العمارة األسطورية. وبينما تقف 
على األرض وتتطلع ألعلى إلى القلعة، تجد أنه من الصعب تخّيل أنها أوشكت 

على رفع راية االستسالم خالل الحصار الذي ُضرب عليها في عام 1922.

 المنازل الضخمة واألوقات العصيبة
بين حنايا الوديان الهادئة تستكين بعض أروع الشواهد في الجزيرة على 

الحياة األرستقراطية المنغمسة في الملذات، بما في ذلك منزل روسبورو في 
مقاطعة ويكالو، ومنزل بوليو في مقاطعة الوث، ومنزل كورامور في مقاطعة 

وترفورد. غير أن أحد أجملها هو منزل كاسلتاون في مقاطعة كيلدير؛ وهو 
قصر ريفي على طراز باالديو شّيده ويليام كونولي، الذي كان في يوم ما أغنى 
رجل من عامة الشعب في أيرلندا. وعندما تزور مقاطعة وستميث، ابحث عن 
الندوب التي خلفها نزاع عائلي وسط األجواء الهادئة المحيطة بمنزل بلفيدير. 
وفي تناقض صارخ، نظرت الحياة بوجهها القبيح إلى السكان المحليين الذين 

ضربهم الفقر بسياطه. يمكنك التعّرف على تجاربهم في تجربة سفينة المجاعة 
 Dunbrody Famine Ship and Irish( دونبرودي والهجرة األيرلندية

Emigrant Experience( في نيو روس، مقاطعة ِوْكْسفُورد. 

البوابة البحرية    
تمتد عالقة أيرلندا بالبحر إلى ألف عام مضت. في بلدة الميناء الجميلة كوف 

بمقاطعة كورك، ستجد صفوًفا من البيوت متعددة األلوان وحكايات المهاجرين 
التي تفطر القلوب. وُيعتقد أن هناك ما يزيد عن 2.5 مليون شخص قد رحلوا 
عن هنا في الفترة بين 1848 و1950. وكانت كوف أيًضا آخر ميناء توقفت 
فيه سفينة تيتانيك. احصل على تذكرة باسم مسافر حقيقي في "مركز تجربة 

 تيتانيك" لترى ماذا كنت ستفعل في تلك الليلة المأساوية. 

رياضة الملوك    
من ملوك القرن الثالث الذين يتسابقون بعربات الخيول التاريخية إلى المناطق 

الطبيعية الخصبة استعداًدا للعدو بالخيول في الريف أو السباق إلى خط النهاية، 
ال يتجلى عشقنا للخيول كالشمس في كبد السماء مثلما يحدث هنا في مقاطعة 

كيلدير. مّتع ناظريك بمشاهدة الصفوف الطويلة من الخيول األصيلة بينما 
تتدرب عبر أميال من السهول المسطحة الخصبة في كورا، أو انطلق لزيارة 
متحف كورا الحربي وشاهد كيف كانت ُتستخدم هذه األراضي، في زمنهم، 
لليعقوبيين )Jacobites( وخيول الحرب في عام 1686، باإلضافة إلى 

الجنود البريطانيين خالل الحرب العالمية األولى. منظر غاية في الجمال.   5 كاتدرائية أردمور، مقاطعة وترفورد 
َشّيدها القديُس ديكالن في القرن الخامس. 

6 دير الصليب المقدس، مقاطعة 
تيبيراري ُتحيط هالة من األساطير 

والمكائد بقطعة من الصليب المقدس 
الحقيقي هنا. 6 نيوغرانغ، مقاطعة ميث 
مقبرة دفن قديمة.  7 منزل كاسلتاون، 

مقاطعة كيلدير أحد أروع المنازل 
المصممة على طراز باالديو في أيرلندا. 
8 صخرة دنمايس، مقاطعة ليش واحدة 

من هدايا الزفاف غير المتوقعة في 
الجزيرة...

 لمزيد من المعلومات
عن طرق استكشاف الشرق القديم 

أليرلندا، تفضل بزيارة الموقع 
Ireland.com اإللكتروني
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 المسافة
314 كم.

 المدة الزمنية
يمكنك أن تقطع الطريق بسيارتك في يوم واحد، ولكن 

امنح نفسك 2-3 أيام على األقل، إن لم يكن أكثر.
 المواصالت العامة

نعم، تتوفر حافالت وقطارات على طول 
الطريق. اكتشف المزيد من المعلومات عبر 
الموقع اإللكتروني: translink.co.uk أو 

journeyplanner.transportforireland.ie
 أقرب مطار

مطار بلفاست الدولي ومطار مدينة جورج بست 
بلفاست ومطار مدينة ديري.

 معلومات مهمة
د المسافات باألميال في أيرلندا الشمالية، وتتراوح  ُتحدَّ

حدود السرعة بين 30 ميالً في الساعة/48 كم في 
المناطق العامرة و70 ميالً في الساعة/112 كم على 

الطرق السريعة.

 معلومات
مفيدة

طريق كوزواي الساحلي

يفيض طريق كوزواي الساحلي بالجمال فيًضا على امتداد 314 كم؛ حيث 
القالع المذهلة المتربعة على قمة الجرف والشواطئ ذات الرمال البيضاء 

الممتدة على مرمى البصر والقرى الصغيرة الساحرة. يبدأ الطريق من مدينة 
بلفاست الصاخبة وينتهي عند مدينة ديري~لندنديري )أو العكس إذا كنت 

تفّضل(، وتكمن المتعة في أن تأخذ وقتك وتتلذذ بمشاهدة المناظر الطبيعية 
وسماع أصوات الطبيعة وتذوق النكهات في هذا الطريق الساحلي الذي يأسر 
القلوب. مّتع ناظريك برؤية اإلطالالت البانورامية المبهرة من مرتفعات تور 
هيد شديدة االنحدار، وتعّرف على دفء وترحاب السكان المحليين في قرى 

وديان أنتريم، واشعر بالمتعة في رحلة على متن قاطرة بخارية في سكك 
حديد "ممر العمالقة" و"بوشميلز". وإذا كنت تبحث عن تجارب ال ُتنسى، فال 

شك أنك ستجدها هنا.
كثيًرا ما ُيشار إلى طريق كوزواي الساحلي على أنه واحد من أفضل 

طرق الرحالت في العالم، لذا ليس من الغريب أن تشعر بسعادة غامرة أثناء 
قيادة السيارة في أرجائه. فكل انعطاف واستدارة بالسيارة تكشف عن منظر 
بديع آخر، بينما يحتضن الطريُق الساحَل بقوة في بعض األحيان لدرجة أنك 
تستطيع تذوق طعم ملح البحر في الهواء. وال تقتصر كل عوامل اإلبهار في 

هذا الطريق على المناظر الطبيعية فحسب، إذ إن جزًءا من جاذبيته يعود 
إلى هذا العدد الكبير من األماكن الرائعة المتراصة على امتداد صغير نسبًيا 
من خط الساحل. فهناك كاريكفيرجس، مع قلعتها التي تعود إلى القرن الثاني 
عشر، وجوبنز، ذلك المسار المنحدر الذي تمت إعادة إحيائه ويعود إلى ما 

قبل 100 عام ويأخذك عبر األنفاق وفوق الجسور، وقلعة جلينارم كاسيل التي 
كانت سكًنا لحاملي لقب إيرل أنتريم على مدى قرابة 400 عام، ومتنزه غابة 

جليناريف الذي استمد جماله من الحكايات الخيالية.
ولكن ال شيء يضاهي جسر كاريك أي ريد المعلق. ظل هذا الجسر 
صامًدا هنا منذ عام 1755، وكان يستخدمه صيادو السلمون لالنتقال من 

البر الرئيسي إلى جزيرة كاريك أي ريد. ويمثل عبور الجسر وحده تجربة 
مثيرة بينما يتمايل بك في كل خطوة تخطوها وترتطم أمواج المحيط األطلسي 

بصخور الشاطئ أسفل منك. 
إذا كنَت تفكر في وقت استراحة بعد ذلك، فعليك مراجعة نفسك. وعلى 

ُبعد مسافة قصيرة، هناك موقع التراث العالمي التابع لمنظمة اليونسكو، 
ممر العمالقة. فبعد مركز الزوار السياحي المتربع على قمة تل، تجد طريًقا 

متعرًجا يقود إلى معلم الجذب الرئيسي: 40000 عمود حجري سداسي 
يغطي المناظر الطبيعية لينتهي متوارًيا بين أمواج المحيط، وكأنك تخطو 

 تنعم أيرلندا الشمالية بطرق قيادة ملهمة تشق دروبها
 عبر مناظر طبيعية خيالية وعلى طول واحد من أروع

السواحل في أوروبا

 3 رحالت رائعة
على الطريق في 
أيرلندا الشمالية

 طريق كوزواي
الساحلي

 أيرلندا على الطريق
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على أحجار تؤدي بك إلى عالم من المجهول. تذكر األبحاث العلمية أن نشاًطا 
بركانًيا شديًدا وقع قبل 60 مليون سنة وهو الذي تسبب في تشكيل هذا المشهد 

العجيب، ولكن األسطورة المحلية عن العمالقة المتقاتلين أكثر متعة.  
ال يختلف الوضع هنا عن طريق كوزواي الساحلي؛ فكلما ظننت أنك 

قد رأيت كل شيء، يظهر لك المزيد. ال تتعجل، واستمتع بكل شيء واستعد 
نشاطك وحيويتك في قرية بوشميلز. تتميز القرية بأنها صغيرة وهادئة وذات 

أجواء ودية، فضالً عن أنها تضم مطاعم جميلة، مثل "ذا فرينش رومز" 
و"فالش إن ذا بان"، والذي يقدم أطباق السمك ورقائق البطاطس التقليدية.
بينما تسير على طول الساحل، تجد أن قلعة دونلوس ال زالت متمسكة 

بروح المتعة واإلثارة. تتربع هذه القلعة المبهرة الُمدمرة التي تعود إلى القرن 
الرابع عشر على رأس بحري صخري مقفر، فتشعر عندما تنظر إليها كما لو 
كنت تشاهد فيلًما سينمائًيا على أرض الواقع. وإذا كانت تبدو أنها على وشك 
السقوط في البحر، فربما يكون ذلك ألن جزًءا منها وقع بالفعل. وفًقا لما ورد 
في الحكايات المحلية، ففي إحدى الليالي المظلمة والعاصفة في القرن السابع 
عشر، انهارت بالفعل أجزاء من المطبخ وسقطت في مياه المحيط األطلسي 

لتضرب الشاطئ أسفل منها بقوة.
بعد االنتهاء من التجّول في المناطق الوعرة 
على حافة المنحدر، حان الوقت لالسترخاء على 

الرمال الممتدة لساحل بورتستيوارت الشاسع. 
وستجد خلف الشاطئ كثباًنا رملية شاهقة - بعض 

أطول الكثبان في أيرلندا - بينما تتدفق أمواج 
شمال المحيط األطلسي لتحتضن رمال الشاطئ. 

وينتظرك المزيد من آيات الجمال البديعة في 
شاطئ داونهيل - ولكن احرص على أن ترفع 

ناظريك ألعلى؛ حيث يقع على حافة منحدر هنا 
معبد مسندن الذي تم تشييده في عام 1785، وهو 
نسخة مطابقة لمعبد فيستا في روما. ومع استمرار 
المناظر، لن تجد أروع من ذلك، وبها تترسخ في 
ذهنك الذكرى الدائمة لواحدة من أروع رحالت 

الطرق بجميع أنحاء العالم.

 جواهر مكنونة 
على طول الطريق

 استمتع باألجواء  
 الراقية في... 

 فندق باليجالي كاسل، باليجالي
قلعة شامخة تعود إلى القرن السابع عشر تمتد 

على الرمال الذهبية لخليج باليجالي وتطل 
مباشرة على أسكتلندا.

 اقتِف أثر األساطير في... 
 بحر مويلي، باليكاسل

اقتف أثر قصة أطفال إله البحر لِيْر بينما 
تتهادى تحت ضوء القمر  على طول الشاطئ 

المقابل ألرض "فير هيد".
 استمتع بالحساء األيرلندي في... 

ذا رد دور تي روم، بالينتوي يبعث هذا المقهى 
الموجود داخل كوخ أيرلندي تقليدي في قرية 

بالينتوي الساحرة البهجة في القلب. وباإلضافة 
إلى الحساء األيرلندي، ستجد حساء السمك 

بالخضراوات وأسماك الماكريل المحلية.
 انطلق لتجوب البحار في… 

 بورتراش
توفر شركة Portrush Sea Tours كل ما 

تحلم به من رحالت لمدة ساعة واحدة وحتى 
تأجير القوارب لمدة يوم كامل لالنطالق إلى 
بعض من أروع المشاهد والجزر الصغيرة 

المتناثرة على ساحل كوزواي.
 استمتع بواحدة من أروع رحالت القطار من… 

 كوليرين إلى ديري~لندنديري
إنها الرحلة التي وصفها الصحفي الرحالة 

مايكل بالين بأنها "واحدة من أروع رحالت 
القطار في العالم". 
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1 ميناء بالينتوي، مقاطعة أنتريم ميناء صغير قليل العمق 
قبالة المحيط األطلنطي. 2 ساحل بورتستيوارت، مقاطعة 

أنتريم استمتع بأميال ممتدة من الرمال الذهبية على هذا 
الشاطئ الخالب. 3 معبد مسندن، مقاطعة لندنديري  معبد 
درامي يطل على شاطئ داون هيل. 4 جسر كاريك أي ريد 
المعلق، مقاطعة أنتريم استخدم الصيادون هذا الجسر للمرة 
األولى في عام 1755. 5 جيالنريف، مقاطعة أنتريم حيث 

 تكسو زهرة الجرس البنفسجية األرض في الربيع.
6 ممر العمالقة، مقاطعة أنتريم  أحد مواقع التراث العالمي 

لليونيسكو. 7 فندق باليجالي كاسل، مقاطعة أنتريم  قلعة 
تعود إلى القرن السابع عشر وتحولت إلى فندق اآلن.
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كالمور ستون، جبال مورن، مقاطعة داون

يمتد الدرب الساحلي لجبال مورن طريقه على طول مضيق كارلينجفورد 
والبحر األيرلندي من ناحية وجبال مورن من ناحية أخرى، فيوفر لك كل 

ما قد تحلم به في أي رحلة على طريق: المناظر الخالبة والمغامرة والسحر 
الباهر. 

يبدأ الدرب من نيوري، ويمتد عبر وارينبوينت، على طول الساحل 
الشمالي لمضيق كارلينجفورد المتأللئ. ولطالما شهد هذا المضيق المتجمد 

أحداًثا عظيمة على مر التاريخ، من غزو الفايكينج وغزو النورمان. كما 
ُيعد أرض العجائب ألنشطة الهواء الطلق، بفضل مالءمته للعديد من 

األنشطة بدًءا من الجولف في "وارينبوينت جولف كلوب" وحتى جوالت 
الحافلة التي تجوب بك بين أروع المناظر.

وعند متابعة السير على الطريق الممتد على طول الساحل، ستصل إلى 
قرية ريستوريفور عند سفح جبل سليف مارتن. وتمر دروب السير ذات 

المنظر الساحر والمناسبة لألشخاص بمختلف القدرات عبر متنزه كيلبروني 
وغابة ريستوريفور، وهذه الغابة ُتعد أيًضا المكان األمثل لصعود الجبال 

بالدراجات في جزيرة أيرلندا.
وإذا كنت تهتم بإتقان مهارات الطهي، فاتجه إلى مدرسة الطهي "مورن 

سيفوود كوكيري" في كيلكيل. تطل المدرسة على المياه، وتتخصص في 
األطباق المحلية. 

بانطالقك إلى قرية أنالونج الساحلية، تزداد المشاهد روعة وجماالً بينما 
يتلّون األفق بالظالل الزرقاء لجبال مورن. وقد كانت هذه الجبال العظيمة 
مصدر اإللهام لمؤلف سلسة روايات نارينا، الكاتب "سي إس لويس"، ولن 

تدرك السبب وراء ذلك إال حين تراها في الشتاء. 
وبمواصلة السير إلى مدينة نيوكاسيل بإطالالتها اآلسرة على البحر 

تصل إلى منتهى الطريق. وينتهي بك المطاف إلى هذا المكان البديع، 
فيمكنك أن تتجول على الشاطئ أو تنطلق بين دروب الجبال أو لعب مباراة 

جولف في ملعب رويال كاونتي داون ذائع الشهرة بجميع أنحاء العالم. 

إذا كنت تبحث عن المناظر الطبيعية الخيالية والغابات التي يكتنف أجواءها 
الغموض والموانئ الساحرة، فقد وصلت المكان الصحيح. أيرلندا الشمالية 
هي المنطقة التي تم تصوير مسلسل ®Game of Thrones )صراع 

العروش( بها. مرحًبا بك في ويستوراس على أرض الواقع.
تبدأ الرحلة من متنزه غابة توليمور في مقاطعة داون، والتي تشتهر 

باسم الغابة المسكونة، وهي غابة ساحرة تمتلئ باألشياء الغريبة والمغارات 
والكهوف وتطل جميعها على جبال مورن. ال زلنا في مقاطعة داون، حيث 

يمكنك مشاهدة دير "إنش آبي" الذي ُبني منذ 800 عام، والذي ُيعد أحد 
أروع مجموعة اآلثار التي تلفت األنظار، وقلعة "كاسل وارد" الرائعة 

التي تقع على ساحل مضيق سترانجفورد. وقد قضى طاقم العمل الخاص 
بمسلسل ®Game of Thrones في هذا المكان ثمانية أسابيع، لبناء 

عرش وينترفيلل، واليوم تقدم شركة Winterfell Tours تجربة تحاكي 
أجواء ®Game of Thrones: مثل والئم العصور الوسطى ومقابلة 

الذئاب الرهيبة وجًها لوجه وجولة حول المكان.
ومن المعالم التي يمكنك التعرف عليها على الفور من حلقة كينجزرود 

بسلسلة ®Game of Thrones هي "دارك هيدجيز" التي تنشر من 
حوله األجواء الغامضة في مقاطعة أنتريم. ويمكنك االستمتاع بمناظر 

الطريق الخالبة إلى هناك بالمرور من بلفاست واالنعطاف للمرور من قرية 
شيالنفوجي )سهول دوثراكي العشبية(. انعطف عن الطريق الريفي الهادئ 
لتجد أمامك مباشرة درب سحري تصطف على جانبيه أشجار الزان. وبعد 

التقاطك لكل ما ترغب به من صور، تعود إلى ميناء بالينتوي الذي يقع 
بالقرب من ممر العمالقة. وقد تتعرف على هذا الميناء الصخري الذي ظهر 

باسم ميناء لوردسبوت في بايك، إحدى الجزر الحديدّية. 
وبالدخول إلى درب ممر العمالقة الساحلي تجد الريبان، والمعروف 

أيًضا باسم ستورم الندز، مع إطالالت على جزيرة شيب. ويليها دراجون 
ستون، أو شاطئ داونهيل. وتعد هذه الرمال الذهبية الممتدة على مساحة 

كبيرة النهاية المثالية لرحلتك الدرامية.    

"مع مرورك من قرية 
أنالونج الساحلية، تزداد 
المشاهد روعة وجماالً 

بينما يتلون األفق بالظالل 
الزرقاء لجبال مورن"

الطعام  استمتع باألطباق الشهية المعدة من مكونات محلية في ميزونز في 
ريستوريفور. أماكن إقامة ُيعد منتجع سليف دونارد في نيوكاسيل مكاًنا مثالًيا 
لإلقامة والخروج الستكشاف المنطقة.  أنشطة ممتعة  انطلق في نزهة بحرية 

عبر الخليج والميناء أونزهة بحرية إلى القلعة  بمضيق كارلينجفورد من 
خالل الجوالت المنظمة للمرور عبر هذا المضيق. 

 الدرب الساحلي
 لجبال مورن

الطعام    يمكنك تجربة آبستيرز آت جوز في "كاشين دال" لتناول أشهى 
األطباق المحلية؛ وال تستمتع بالطعام فحسب فالمنطقة تشتهر بجلسات 

الموسيقى التقليدية. أماكن إقامة  لن تحصل على مبيت ووجبة إفطار فحسب، 
بل ستنعم أيًضا باإلطالالت البديعة في وايت بارك هاوس الحاصل على جوائز 

في بالينتوي.  أنشطة ممتعة  استكشف الكثبان الرملية الضخمة في ساحل 
بورتستيوارت الذي تم تصويره على أنه ساحل دورن في الموسم الخامس. 

8 جبال مورن، مقاطعة داون  حيث ترتفع 
القمم الشامخة وتنحدر مالمسة بنعومة 

البحيرات التي تتألأل كالكريستال. 9 دارك 
هيدجز، مقاطعة أنتريم طريق ساحر يعود 

إلى القرن الثامن عشر  تصطف على جانبيه 
أشجار الزان، وقد ظهر في تصوير مسلسل 

Game of Thrones )صراع العروش(. 
10 دير إنش آبي، مقاطعة داون  موقع تغلفه 
األجواء الرهبانية. 11 قلعة كوينتن، مقاطعة 

داون بناها جون دي كورسي عام 1184.

أيرلندا على الطريق
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 أماكن تصوير  
GAME OF THRONES® 
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 أيرلندا المغامرة

6 سبل  
الستكشاف 
الطريق 
األطلنطي 
البري
مرحًبا بكم في واحد من أكثر الخطوط الساحلية 
جماالً؛ إنه الطريق األطلسي البري. يذكر الكاتب 
الرحالة "بول أو كونغايل" ستة سبل للسفر على 
هذا الطريق الساحلي السريع المبهر

يمتد الطريق األطلسي البري على طول 2500 كم بمحاذاة 
ساحل أيرلندا الغربية من مالين هيد بمقاطعة دونيجال إلى 
كينسالي بمقاطعة كورك، ويمكنك عليه االستمتاع برحلة 
شاعرية حيث يمر بالمنحدرات الشاهقة والمدن الصاخبة 
والخلجان األسطورية ويتيح لك الغوص بين ثنايا الثقافة 
التقليدية. وهو طريق يمكنك قطعه من بدايته لنهايته أو 
التعمق بجزء منه حسبما توّد. وهل أخبرُتك بأنه أطول 
طريق ساحلي على اإلطالق في جميع أنحاء العالم؟ ومع 
طوله المهيب، يستغرق قطع الطريق األطلسي البري بأكمله 
نحو 20 يوًما بالسيارة. إال أنه يمكنك قطع أجزاء أصغر 
منه والموضحة هنا؛ والتي تجد بكل منها المناظر التي 
تخلب األلباب والقرى اآلسرة حيث يمكنك االستماع إلى 
الموسيقى التقليدية وتناول المأكوالت البحرية الطازجة من 
القوارب واالسترخاء على الشواطئ الخالية.

الرؤوس البحرية الشمالية
مالين هيد  مقاطعة دونيجال

ُيعد الشمال الغربي من أكثر المناطق غير المرتادة في الجزيرة، وهي منطقة 
برية ونائية ومعزولة للغاية. وُتعد مقاطعة دونيجال موطًنا لبعض من أكثر 

المنحدرات ارتفاًعا في أوروبا عند سليف ليج وواحدة من أروع منارات 
أيرلندا عند فاناد هيد. ويمكن مشاهدة أحد القروش المتشمسة وتعلم القليل من 

الكلمات األيرلندية في المناطق التي تتحدث األيرلندية أو قد تشهد ظاهرة 
الشفق القطبي التي تبهر األنفاس. إنها بال شك نجمة أيرلندا الشمالية!

 استمتع بالمذاق الرائع
تمتع بالعشاء الشهير المكّون من ستة أطباق في مطعم ميل ريستورانت الحائز 

على جوائز في دنفاناغي، أو اتجه إلى ذا فيليدج تافيرن، الذي يقع على أطراف 
مدينة دونيجال لتناول أطايب أطباق المأكوالت البحرية التي ُتعد من المنتجات 

الطازجة التي يتم اصطيادها لهذا اليوم من "إنفير" و"ِكليبيْغز". 
 ال تفّوت المتعة

مّتع ناظريك باإلطالالت الخالبة من مالين هيد التي تقع بأقصى شمال أيرلندا، 
واستكشف جريانان أيليك، وهي حصن صخري من عام 1700 قبل الميالد، 

كما يمكنك التنزه على قدميك وسط متنزه جلينفيج الوطني الذي يتميز بمناظر 
طبيعية آّخاذة.
 ُخض المغامرة

تعلم كيفية عزف طبول الباّرون )نوع من الطبول األيرلندية( في مركز أُْيدايز 
جايل للثقافة واللغات والذي تحيطه مناظر "جلين خوم كيال" البديعة.

 أقرب مطار
مطار بلفاست الدولي؛ مطار مدينة جورج بست بلفاست؛ مطار سيتي أوف 

ديري؛ مطار دونيجال )يوفر رحالت جوية من دبلن وغالسكو(.

30 أيرلندا

1

 2500 كم
 حتى 20 يوًما

1 مالين هيد، مقاطعة دونيجال حيث 
يتجلى جمال الصخور على الساحل 
الشمالي لمقاطعة دونيجال. 2 منارة 

برود هافن، مقاطعة مايو تقع أقصى 
 شمال غرب شبه جزيرة ماليت.

3 شاطئ خليج دوج، مقاطعة غالواي 
شاطئ من الرمال البيضاء يمتد بطول 

ميل كامل. 4 منحدرات موهر، مقاطعة 
كلير ترتفع المنحدرات إلى 214 متًرا.

ساحل الخليج
إيريس، مقاطعة مايو  خليج غالواي

سواء أكنت مترجالً أم راكًبا دراجة أم سائًقا سيارة، فسيناديك إغراء ساحل 
الخليج. وهنا ستجد مدينة غالواي، التي تأوي بعًضا من أروع المهرجات 
التي تنبض حيوية وبهجة وأشهى المأكوالت، فضالً عن جزيرة أكيل ذات 

الشواطئ الرائعة. ويحتضن ساحل الخليج كونيمارا، الممتدة لمساحات شاسعة 
وتعتليها الجبال وتتخللها الخلجان والجزر والرخاخ التي تلفت األنظار إليها 

مهما كان المناخ الذي يسودها. وفي قلب هذه المنطقة، يقف جبل كروغ 
باتريك شامًخا مطالً على جوهرة الجزيرة خليج كلو. ويوفر إطالالت رائعة 

الجمال!

ساحل المنحدرات
غالواي  ترالي، مقاطعة كيري

هّيئ نفسك لبعض من المناظر الخالبة هنا: وتعد منحدرات موهر ومنطقة 
بورين من أبرز معالمه، إال أن ساحل المنحدرات بأيرلندا يتضمن الكثير 

من المعالم النائية أيًضا. انعطف عن الطريق الرئيسي إلى لوب هيد لتشاهد 
األقواس البحرية التي ترتفع معانقة عنان السماء أو استمتع ببعض من 

موسيقى مقاطعة كلير التقليدية الراقصة. ويمكنك تحقيق أحد أحالم حياتك 
باالنطالق في رحلة إلى جزر آران، وأن تشاهد منطقة بورين في موسم 

ازدهار األزهار البرية )في شهر مايو(، أو بادر بحجز مباراة جولف في 
باليبونيون. 

"ألتقط صوًرا للطريق 
األطلسي البري منذ 

أكثر من 20 عاًما وال 
زلت أجد الذهاب إليه 

واستكشافه والتقاط صور 
له أمًرا مثيًرا. وأعتقد أن 
هذه الحقيقة وحدها تدل 

على مدى روعته"
 كارستن كريجر  

 مصور 
"This is the Burren" من كتاب

 استمتع بالمذاق الرائع
 يعود تاريخ وايلد هوني إن الذي يقع على أطراف مدينة ليسدونفارنا إلى

عام 1860 ويقدم األطباق الشهية األيرلندية البسيطة والعصرية. مع إطالالته 
البديعة على خليج  ليسكانور، ُيعد بارترا سيفود ريستورانت الذي يقع داخل 

كوخ أبيض تقليدي بقعة مثالية لتناول المأكوالت البحرية المحلية. 
 ال تفّوت المتعة

ُتعد منحدرات موهر أحد المناظر التي ال تفّوت زيارتها، لذا جّرب التنزه إليها 
مشًيا على طول الممر المنحدر )الذي يبلغ 8 كم( من دولين، أو انطلق لزيارة 

متحف الحياة البحرية والطائرات المائية في فويِن، بلمريك، الذي يروي قصًصا 
عن العصر الذهبي للسفر عبر المحيط األطلنطي، أو استرخ على شاطئ فانور، 

الذي تفترش رماله األرض مثل الزبدة السائلة في بورين.
 خض المغامرة

 )discoverdolphins.ie( في كيلرش Dolphin Discovery اقفز على متن
لتشاهد أحد أفراد أسراب الدالفين الوحيدة المقيمة في الجزيرة وهي الدالفين 

قارورية األنف. 
 أقرب مطار

 مطار شانون الدولي.

 استمتع بالمذاق الرائع
يجمع الكوخ المسّقف كرونينز شيبين بين اإلطالالت على البحر والجبال، 

فيشرف على خليج كلو ويقدم أطباًقا شهية. انطلق إلى كاي في مدينة غالواي 
لتناول أشهى األطباق المّعدة من مكونات محلية.  

 ال تفّوت المتعة

شاهد دير كيليموري الذي يشتهر بجمال طرازه المعماري ويحكي قصًصا 
رومانسية، أو قرية سليفمور المهجورة، التي تقع في جزيرة أكيل بمقاطعة 
مايو، وتتباهى بآثار ما يقرب من 100 كوخ حجري مهجور، أو انطلق إلى 

إينشبوفين لتستمتع بالشواطئ المرجانية، والقلعة التي يعود تاريخها إلى القرن 
السابع عشر  والممرات الدائرية )تغادر العّبارات من كليغان(.

 ُخض المغامرة
 Clew Bay تمتع بأن تجوب البحار في جولة بالقارب لمدة نصف يوم مع

Angling )موقع الويب: clewbayangling.com(، وِصد بعض 
الماكريل واستمتع بطهيه على متن القارب.

 أقرب مطار
مطار أيرلندا ويست نوك.

ساحل التزلج
مدينة دونيجال  إيريس، مقاطعة مايو

يمتد هذا الساحل من مدينة دونيجال الجنوبية إلى البراري في غرب مقاطعة 
مايو، ويتميز هذا الساحل بأمواج أسطورية في الشتاء، بيد أن هذا ال يعني 
أنه ال بد أن تكون مهتًما بالتزلج لتستمتع في هذه المنطقة. فتمدك المناظر 

الطبيعية هناك بكل ما يمكنك تخيله بدًءا من كيجيه فيلدز؛ وهو موقع أثري 
يعود تاريخه إلى 6000 عام من الحقول التي تتناثر بها الجدران والمنازل 
والمقابر الصخرية، ووصوالً إلى بن بالبين، وهو تكوين جبلي في مقاطعة 

سليجو يشبه الطاولة. وال عجب أن أطلق الشاعر األيرلندي ويليام بتلر ييتس 
على "سليجو" و"ليتريم" "األرض التي ينشدها قلبه".  

 استمتع بالمذاق الرائع
اتجه إلى متجر ليونز الكبير الموجود في مدينة سليجو لتناول أشهى الكعك 

والمخبوزات وأطايب الشطائر في ليونز كافيه. أو تناول بعًضا من بلح البحر 
المدخن وسط األجواء الساحرة ألوجريس، بمقاطعة سليجو، حيث يمكنك 

مشاهدة المياه الممتدة والتي يتم صيده منها.  
 ال تفّوت المتعة

شالالت جلينكار، بمقاطعة ليتريم، التي تقع بعيًدا عن الشاطئ قليالً، وتتميز 
بجمال آخاذ دفع الشاعر ويليام بتلر ييتس إلى تخليدها في قصيدة؛ وليساديل 
هاوس في مقاطعة سليجو، وهو منزل مبني على الطراز المعماري اليوناني 

المتطور في الريف الهادئ، ومتنزه باليكروي الوطني في مقاطعة مايو، حيث 
يمتد الرخاخ واألراضي الجبلية.

 خض المغامرة
 ،)+353 85 740 2836( Atlantic Sheep Dogs جرب جمع الخراف مع

حيث يمكنك قضاء وقت ممتع مع كالب الرعاة األيرلندية الذكية.
 أقرب مطار

مطار أيرلندا ويست نوك.
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 5 جزيرة فالينتيا، مقاطعة كيري 
جزيرة خالبة تقع على بعد من الساحل 
الجنوبي الغربي لمقاطعة كيري، ويربط 
بينها وبين البر جسًرا. 6 كينسالي، 
مقاطعة كورك واحدة من أروع المدن 
الساحلية األيرلندية وتشتهر بمأكوالتها 
البحرية.

شبه الجزر الجنوبية
ترالي، مقاطعة كيري  باليديوب، مقاطعة كورك

من طريق كيري الدائري إلى أقصى منطقة بجنوب غرب أيرلندا في 
ميزن هيد، يشرف الطريق األطلسي البري على طول رحلته الشاعرية 

على خمس من شبه الجزر الوعرة التي تقع داخل المحيط من كيري 
إلى كورك. وتقع شبه الجزر هذه في أقصى غرب أيرلندا، وتقع على 
مقربة منها جزيرة بيري رائعة الجمال، ومحمية كيري المعتمدة حديًثا 
كإحدى حدائق السماء الدولية المظلمة، فضالً عن جزر سكيليج الغنية 
عن التعريف والتي تشتهر بجميع أنحاء العالم على أنها موقع تصوير 
 Star Wars: The :موسم حرب النجوم: القوة تنهض )باإلنجليزية

.)Force Awakens

ساحل المالذ
باليديوب، مقاطعة كورك  كينسالي، مقاطعة كورك

ابدأ رحلتك على الطريق األطلسي البري أو اختتمها عليه عند ساحل المالذ، 
حيث ستتمتع بتجربة ستبقى في ذهنك لبقية عمرك. ويمتد هذا الساحل 
المتعرج من القرية الساحلية رائعة الجمال باليديوب إلى أولد هيد في 

كينسالي، ويشرف على الجزر التي تقع داخل المحيط، كما يمر بالحدائق 
االستوائية، ويوفر فرص ركوب الزوارق داخل البحر؛ ما يجعله درًبا 

فريًدا يلبي كافة احتياجات السائح. شاهد الحيتان في رحلة إلى قلب المحيط 
األطلنطي، واقتف أثر تاريخ قرون مضت وتذوق اللحوم واألسماك والجبن 
التي جعلت من ويست كورك الوجهة المنشودة لكل عشاق الطعام الذين ال 

يشق لهم غبار. وتنتظرك جميع هذه المغامرات بفارغ الصبر لخوضها. 

6 من أروع 
التجارب
 جزيرة توري

مقاطعة دونيجال
انطلق في رحلة إلى توري، وهي أكثر 

جزر أيرلندا المسكونة نأًيا. وتتميز 
توري بأجواء فريدة، بل وبها ملك 
منتخب خاص بها وحدها. وهناك، 

يمكنك مشاهدة اإلطالالت الخالبة من 
أعلى المنحدرات العالية وحطام السفن 
وأطالل أبنية الرهبان والفولكلور، كما 

يمكنك مقابلة السكان المحليين الودودين.
 

 سكيليج رينج
مقاطعة كيري

يشرف هذا الطريق السياحي - الممتد من 
طريق كيري الدائري - على اإلطالالت 

المبهرة للمحيط األطلنطي فضالً عن 
القرى النابضة بالحياة والتجارب الغريبة 
ويوفر طريًقا للوصول إلى جزر سكيليج. 

لذا فال عجب من تصنيفه كواحد من 
 Best أفضل 10 مناطق عالمية بقائمة
in Travel لعام 2017 والتي تحددها 

.)Lonely Planet( مجلة لونلي بالنت

"أعشق الطريق األطلسي 
البري نظًرا ألنه يحرك 
الرغبات البشرية الفطرية 
لالستكشاف واالكتشاف 
واالنطالق في رحالت 
وألن ترى بنفسك ما 
تخبئ لك منعطفات 
 الطريق"
 جون ماكينا
 مؤلف وكاتب متخصص في الغذاء

 درب جريت ويسترن جرين واي 
مقاطعة مايو

يربط هذا الدرب غير الممهد المخصص 
لركوب الدراجات والمشي والذي 

يمتد بطول 42 كم بين جزيرة "أكيل" 
و"ويستبورت"، وتتبع الدرب سكة حديد 

ضيقة قديمة. ويمكن قطع أجزاء من 
هذا الدرب أو قطعه كامالً. وبجانب 

أجواء الهدوء والسكينة التي تخّيم على 
الدرب وخلوه من الزحام، ُيشرف 

الدرب على بعض من أروع اإلطالالت 
الساحلية. 

مغامرات داخل المنارة
تم ترميم العديد من المنارات وإعادة 

افتتاحها كأحد معالم الجذب للسائحين، 
بل ويوفر بعضها أماكن إقامة داخل 
األكواخ والمنارات نفسها. استكشف 
منارة جزيرة كلير في خليج كلو، أو 

منارة فاناد في دونيجال، أو لوب هيد 
في مقاطعة كلير، أو غالي هيد في 

ويست كورك.  

 تمتع بالمأكوالت البحرية
بالمقاطعات الثالث كيري ومايو وسليجو
أصبحْت األعشاب البحرية أحد أحدث 

التوجهات السائدة في مجال الصحة 
والطعام، أما بالنسبة للمجتمعات 

األيرلندية، فقد كان هذا هو الحال لقرون 
طويلة. انطلق في رحلة عائلية للبحث 

 Wild" عن الطعام في جوالت األطلنطي
Atlantic Cultural Tours" في 

مقاطعة مايو، أو في نزهة سير بالمناطق 
الغنية بأعشاب البحر في جوالت 

"Atlantic Irish Seaweed" في 
مقاطعة كيري، أو استرخ وسط حمامات 

األعشاب البحرية في مقاطعة سليجو.

 طريق بلوواي بمضيق كيالري
مقاطعة غالواي

هو أحد المضايق المتجمدة الثالثة في 
أيرلندا، ويمكن هناك التمتع بتجارب 
الغوص السطحي وركوب الزوارق 

التي ال ُتنسى على طول مسار 
بلوواي. ويمكنك االنطالق في رحلة 
إلى شاطئ جالسيالون، حيث يمكنك 
ممارسة الغوص السطحي في خليج 

كيالري باي ليتيل الواقع شماالً.

 استمتع بالمذاق الرائع
تشتهر  كلوناكيلتي بسوق المزارعين الخاص بها، إال أنها تقدم األعشاب البحرية 

عالية الجودة في بعض المطاعم الرائعة مثل أَْن ُسوجان. ولتجربة المزيد من 
األطباق البحرية، يمكنك تجربة فيشي فيشي كافيه في كينسالي الخالبة.  

 ال تفوت المتعة
بادر بزيارة جزيرة كيب كلير أوجزيرة شيركن على مقربة من ساحل كورك، 

أو استمتع بلعب مباراة جولف في أولد هيد جولف لينكس، كينسالي، أو مشاهدة 
المنطقة من علو في منارة غالي هيد، التي ُشيدت عام 1875 بالقرب من 

روسكاربيري في ويست كورك.
 خض المغامرة

اذهب لمشاهدة الحيتان باالنطالق إلى داخل المحيط من ساحل ويست 
كورك؛ فتشتهر هذه المنطقة بكونها األفضل في جميع أنحاء أوروبا 

لمشاهدة حيتان المنك والحوت األحدب )جمل البحر( والقروش المتشمسة 
 .)whalewatchwestcork.com(

 أقرب مطار
مطار كورك الدولي.

 استمتع بالمذاق الرائع
استمتع بالمأكوالت البحرية الشهية وسط األجواء الودودة في مطعم موورينجز ريستورانت 

في بورتماغي بمقاطعة كيري، وتذوق األطباق الشهيرة بأحد أشهر مطاعم المأكوالت 
الخفيفة في ويست كورك، وهو مطعم مانينجز الذي يقع على أطراف بانتري. 

 ال تفّوت المتعة

تجّول في سكيليج مايكل التي تضم أحد األبنية الرهبانية القديمة وتبعد 
بمسافة 11.7 كم عن الشاطئ داخل المحيط األطلنطي )يوصى بالحجز مسبًقا 
لزيارته(، ومّتع بصرك بمنظر بانتري هاوس، بإطالالته على خليج بانتري، 
وجوجان بارا التي تعد مالًذا رهبانًيا رائًعا وسط أحضان الطبيعة والمناطق 

وارفة الخضرة في ويست كورك.
 خض المغامرة  

اعبر جسر ميزن هيد في تجربة تحبس األنفاس واستمتع بالمناظر التي تبهر 
األلباب والفرص المثالية اللتقاط الصور.

 أقرب مطار
مطار كيري، مطار كورك الدولي.

درب جريت ويسترن جرين واياستكشاف إحدى المناراتمضيق كيالري

 أيرلندا المغامرة

56

صورة: تيم تومبسون
ال

جزر بالسكيت، مقاطعة كيري
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 أيرلندا أنشطة في الهواء الطلق

ُيعد السبيل الحقيقي الفريد لالستمتاع بجمال ريف الجزيرة 
وشواطئها وممراتها المائية هو االنطالق في الخارج. فيما يلي 

 بعض الطرق الرائعة لالستمتاع واستنشاق النسيم العليل. 
بريشة الفنانة إيفون غوردون

 انطلق في
الخارج

الحدائق 
بفضل ما تتضمنه أيرلندا من العديد من القالع والمنازل 

المهيبة والمناظر الطبيعية البرية التي لم تمسها يد بشرية 
بعد، تتفاخر أيرلندا بما لديها من حدائق من جميع األشكال 

واألحجام. فتوجد بها الحدائق العشبية الكبيرة المنسقة، 
والمنحدرات المزروعة والحدائق المسّورة بجدران على 
الطراز الفيكتوري والمساحات الطبيعية البرية. وقد حان 

الوقت الكتشاف عالم النباتات وقت ازدهاره؛ بدًءا من أجمل 
الحدائق في العالم في والية باور سكورت بمقاطعة ويكالو، 

ووصوالً إلى الحديقة اآلسرة المسّورة في فلورانس كورت في 
مقاطعة فيرماناغ.

أماكن رائعة يمكن زيارتها  في منطقة كونيمارا الباهرة في 
مقاطعة غالواي، تنّعم بالجمال في دير كيليموري  مع ما يحيط 

به من حدائق خالبة محاطة بجدران بمساحة تبلغ 6 أفدنة 
وتعود إلى العصر الفيكتوري. ويتميز ليساديل هاوس الذي يقع 

في مقاطعة سليجو بحديقة ألبية تعود إلى عام 1740 بمساحة 
فدانْين، وحديقة مسّورة للمطبخ تعود إلى عام 1840 ُتزرع 
بها الفاكهة والخضراوات األيرلندية األصيلة. وتمثل رواالن 

جاردين في مقاطعة داون واحدة من أجمل المساحات الخضراء 
بشمال أيرلندا بما تحتويه من مزيج من المناطق المنسقة 

والمناطق البرية، بينما تضم قلعة جلينارم كاسيل بمقاطعة أنتريم 
واحدة من أقدم الحدائق المسّورة في الجزيرة، باإلضافة إلى 

مسؤولي الحديقة الذين يسعدهم دائًما اإلجابة على أسئلة الزوار.

معلومات ونصائح   اطلع على ساعات عمل الحديقة قبل 
زيارتها؛ فبعضها يمنع دخول الزوار أثناء أشهر الشتاء. وللتمتع 

إلى أقصى حد ممكن من حدائق أيرلندا، خّطط لزيارة أحد 
دروب الحدائق مثل درب حدائق أنتريم أو درب حدائق كارلو  

أو درب حدائق ِوْكْسفُورد.

34 أيرلندا
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1 بانتري هاوس، بمقاطعة كورك قصر فخم 
يعود إلى القرن الثامن عشر ويشرف على 

خليج بانتري. 2 فلورانس كورت، بمقاطعة 
فيرماناغ قصر كبير يعود إلى الثامن عشر 

يرتفع بشموخ أعلى السفح التلي لجبل 
كولكاه. 3 رويال كاونتي داون،اختارته مجلة 
Golf Digest عام 2016 باعتباره ملعب 
الجولف األول عالمًيا.  4 ُوترفيل، بمقاطعة 

كيري مالعب جولف كالسيكية تقع على 
مشارف البحر. 5 جزيرة غريت بالسكت، 
بقاطعة كيري ُهِجرت هذه الجزيرة اآلسرة 

عام 1953. 6 إنشير، بمقاطعة غالواي ُتعد 
أصغر جزر آران في غالواي. 

الجولف  
تضم أيرلندا أكثر من 400 ملعب جولف، فهذه الجزيرة 

وحدها بها أكثر من ثلث مالعب الجولف من الطراز القديم 
في العالم، ما يجعلها فعالً جنة عشاق الجولف. وتضم أيًضا 

بعًضا من أقدم مالعب الجولف وأروعها في العالم، فضالً عن 
أبطال اللعبة.

أماكن رائعة يمكن زيارتها    ُيعد نادي رويال كاونتي داون 
جولف كلوب دائًما من بين صفوة نوادي الجولف في العالم، 

وهو المفضل لدى روري ماكلروي. وعلى خط ساحل أنتريم، 
يقع نادي رويال بورترش جولف كلوب الذي يعد من أحد 

أروع المالعب القديمة، ويفضله الالعبون نظًرا لما يتضمنه 
من مالعب "دونلوس" و"فالي" التي تتميز "بمثاليتها للعب 

الجولف" وفًقا لكابتن كأس رايدر لعام 2016، دارين كالرك. 
ولهذا السبب أيًضا سُتعقد بطولة الجولف المفتوحة في أيرلندا 
عام 2019. وعلى ُبعد مسافة قصيرة من هذا المكان، ستجد 

ملعب جولف رائًعا آخر في بورتستيوارت جولف كلوب، الذي 
استضاف بطولة الجولف المفتوحة األيرلندية لعام 2017. 
وعلى طريق كيري الدائري، يوجد ملعب ووترفيل جولف 

لينكس، ويعود تاريخه إلى 100 عام وُيغطى بالكثبان والقندول 
والنباتات العشبية األيرلندية، بينما يفوح من الهينتش جولف 
كلوب في مقاطعة كلير عبق التاريخ، فقد افتتح الملعب القديم 

ألول مرة في 1892.

معلومات ونصائح    من الجيد دائًما حجز وقت مباراة الجولف 
مسبًقا، وخاصة في فصل الصيف. تضع العديد من النوادي 

المختلفة قواعد مختلفة فيما يتعلق بالمالبس، لذا فمن األفضل أن 
تتأكد من ذلك قبل الذهاب. لمزيد من المعلومات عن المالعب 
المختلفة ووقت المباريات ورسوم اللعب، يرجى زيارة الموقع 

Ireland.com/golf اإللكتروني

زيارة الجزر
اترك لمخيلتك العنان في وسط الجزر التي تضم األبنية الرهبانية القديمة مثل جزيرة ديفينش في بحيرة إيرن وجزيرة فالينتيا 
في مقاطعة كيري، وستفهم السبب الذي يجعل من جزر أيرلندا معلًما للثقافة التقليدية والحياة البرية والفولكلور. ومهما الحْت 

بعيدة في األفق، يمكنك الوصول إلى بعضها عبر جسر وبعضها يبعد عن الشاطئ بمسافة ُتقطع بعّبارة.  

أماكن رائعة يمكن زيارتها   استقل العّبارة عبر بحر مويلي من ساحل مقاطعة أنتريم، ويمكنك مشاهدة أحد الدالفين في طريقك 
إلى جزيرة راثلين. وما أن تصل إلى هناك، استمتع بمشاهدة الفقمات بينما تستلقي على الصخور، واستمع لحكايات عن أطالل 

السفن القديمة، وشاهد بنفسك واحًدا من أكبر أسراب الطيور البحرية في أيرلندا. ومن ساحل غالواي، انطلق إلى جزر آران، 
وستشعر بأنك سافرت عبر الزمن بفضل ما ستشاهده من مناظر طبيعية خالبة وبحار الزوردية تتألأل تحت أشعة الشمس في 
األيام المشمسة. وتتباهى أكبر هذه الجزر وهي جزيرة إنيشمور، بما بني عليها من قلعة أعلى المنحدرات تعود إلى عصر ما 

 قبل التاريخ، بينما تشتهر إنشير بشواطئها الرملية. وسيجد محبو التنزه ومشاهدة الطيور ضالتهم في جزر سالتي التي تبعد
3 أميال/5 كم عن كيلمور كواي في مقاطعة ِوْكسفورد. فهي مالذ للطيور البحرية، وتعد هذه الجزيرة من أقدم الجزر األوروبية 

وتتضمن أدلة على الرجل البدائي في العصر الحجري.

معلومات ونصائح   تحقق دائًما من أوقات اإلبحار. وأحضر الطعام والماء معك إلى الجزر عير المأهولة بالسكان وانتبه إلى أنه 
ال توجد بها أي مرافق. وأحضر معك كريمات الوقاية من الشمس وأحذية للمشي ومالبس تالئم الطقس.
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مضيق كيالري، مقاطعة غالواي

جوالت السير
بفضل ما تتميز به أيرلندا من سواحل وجبال وغابات 

ومتنزهات وطنية ومناطق ذات جمال طبيعي أخاذ، توفر 
أيرلندا دروب السير التي ستستمتع بأروع المناظر الطبيعية 

بجميع المستويات خاللها. ولكن أتعلم أعظم ما في هذا األمر؟ 
بعد اكتشافك للوديان الممتدة وحواف المنحدرات والمراعي 

العشبية، يمكنك االسترخاء بأي من بلدات وقرى الجزيرة التي 
تستقبلك بأذرع مفتوحة حيث تجد الموسيقى التقليدية بكثرة 

ومطاعم المأكوالت البحرية الرائعة.  

أماكن رائعة يمكن زيارتها   لالستمتاع بمزيج من دروب الغابات 
وأراضي البحيرات والرخاخ، انطلق إلى جبال سبيرين في 

مقاطعة تيرون لتجربة مجموعة متنوعة من الدروب التي تتيح 
لك التمتع بجمال الطبيعة التي لم تتأثر بأفعال البشر بعد. كما 

ستستمتع بتجربة متنزه جلينفيج الوطني في دونيجال، الذي يمتد 
لما يرنو عن 40 ألف فدان، متضمًنا ستة خيارات للسير تالئم 

جميع مستويات أنشطة اللياقة البدنية. وللتأكد من أنك على الدرب 
الصحيح، تنقل حافلة السائرين في الدروب المشاة من مركز 

الزوار السياحي أيام السبت واألحد وعطالت البنوك. وبالنسبة 
لألنشطة األقل إرهاًقا، يمكن المرور بالدروب الدائرية الثمانية 

في جلين أرلو في مقاطعة تيبيراري )من 2 كم إلى 10 كم( 
والتي ستأخذك عبر الغابات والمروج لجبال جالتي.

معلومات ونصائح  يمكن أن يتغير الطقس بين ليلة وضحاها؛ 
لذا اطلّع على النشرة الجوية، وارتِد الكثير من المالبس 

وأحضر معك معطًفا مقاوًما للمياه وأحذية التنزه مشًيا على 
األقدام وكريًما واقًيا من الشمس والكثير من الماء. للحصول 

على تفاصيل عن جميع مسارات المشي، اطلع على الموقعين 
irishtrails.ieو walkni.com اإللكترونيين

جوالت في المدينة
ُتعد الطريقة المثلى للتعرف على المكان في المدن األيرلندية 

االنطالق في جولة سير برفقة مرشد أو جولة بالحافلة، 
ويمكنك بعدها العودة لتغوص في أعماق تفاصيل األماكن التي 

 غادرتها.

أماكن رائعة يمكن زيارتها   تتميز كيلكيني بصغر حجمها الذي 
يسمح باستكشافها على األقدام، والسيما ميديفال مايل. ويمكن 

أن تكتشف أسرارها وتسمع حكايات الساحرات والموت األسود 
)الطاعون( في جوالت السير في كيلكيني، وزيارة األزقة التي 
تعود إلى العصور الوسطى وجدران المدينة العتيقة ودير بالك 

آبي. بالنسبة للمدن الكبرى مثل "بلفاست" و"دبلن"، يمكنك التعرف 
 Hop-On على معالمها بجولة سياحية في الحافلة في جوالت

Hop-Off Bus Tour. وتتضمن أبرز معالم جولة الحافلة في 
دبلن التي تستغرق 90 دقيقة كلية الثالوث ومتحف جول  كيلمينهام 

وقلعة دبلن، بينما تمر حافلة الجوالت السياحية في بلفاست بحي 
الكاتدرائية ومبنى مجلس مدينة بلفاست وجدار السالم. أو تحلَّ 

اجة في جولة سيجواي مع مرشد في  بالشجاعة وانطلق بدرَّ
بلفاست وانطلق في شوارع حي تيتانيك الشهير. وفي كورك، 

يمكنك استكشاف المدينة من خالل جوالت تذوق األطعمة الرائعة 
)Fabulous Food Trail(، والتي ُتقدم فرصة لتذوق أطعمة 

رائعة والتجول في األسواق والمرور ببائعي الجبن ومنتجات 
األلبان والجزارين والخّبازين، فضالً عن السوق اإلنجليزي. 

معلومات ونصائح     بادر بحجز جوالت السير مسبًقا، والسيما 
أثناء موسم الذروة وعطالت نهاية األسبوع. وارتِد األحذية 

المريحة وأحضر معك معطف مطر فقد تحتاجه.

جوالت القوارب
تحاط جزيرة أيرلندا بخط ساحلي باهر، وتنتشر بها البحيرات واألنهار والمضايق، لذا ال عجب من أن ُتشّكل الجوالت 

بالقوارب طريقة رائعة الستكشاف عالم المسطحات المائية الطبيعية لدينا. ستأخذك جوالت القوارب إلى أبواب الكهوف 
والتجويفات المخفية، وإلى قواعد المسالت البحرية والعجائب الجيولوجية، وهذه الجوالت يمكن أن تتحّول في لحظة من 

أجواء الهدوء والسكينة إلى اإلثارة والحماس. فقد حان الوقت لالستمتاع بزيارة أيرلندا بطريقة مختلفة تماًما. 

أماكن رائعة يمكن زيارتها  عند البحث عن جوالت القوارب في أيرلندا، فمن أروع األمور أنه ال يتعين عليك البحث كثيًرا.. 
فما عليك سوى البحث عن بحيرة ناي في أيرلندا الشمالية التي ُتعد أكبر بحيرات الجزيرة. وُتخّيم على المكان أجواء السكينة 
والهدوء فضالً عن مناظره الخالبة، ما يجعله المكان المثالي الستكشاف األطالل التاريخية والمناظر الطبيعية الرائعة، وفي 
جوالت Abhainn Cruises سوف تزور جزيرة رام وجزيرة كوني. ُيعد مضيق كيالري في كونيمارا أحد المضايق 

الثالثة الطبيعة الوحيدة في أيرلندا، ويتميز بالمناظر الطبيعية التي تبهر األنفاس التي يمكن مشاهدتها عن كثب في جولة بالقارب 
تستغرق 90 دقيقة في جوالت القارب بمضيق كيالري )Killary Fjord Boat Tour(. وانتبه جيًدا حيث يمكنك مشاهدة 

 Killaloe الدالفين التي تعيش هناك. أو ُخض مياه بحيرة ديرج، والمعروفة بـ "بحيرة المتعة" في أيرلندا. ستأخذك رحالت
River Cruises في جولة بين المناظر الطبيعية الخالبة والحياة البرية والتراث والفولكلور لهذا المنطقة اآلسرة لحوض 

نهر شانون.

معلومات ونصائح  ارتِد دائًما سترة إنقاذ وأحضر معك معطًفا واقًيا من المطر. انطلق في جوالت القوارب مع مقدمي الخدمات 
المسجلين، وكن على علم بأن العديد من الجوالت/رحالت اإلبحار تعتمد على المناخ.

7 متنزه جلينفيج الوطني بمقاطعة دونيجال  
يقع بين أحضان جبال دونيجال، ويأوي عدًدا 
كبيًرا من الغزالن الحمراء. 8 ميديفال مايل 
في كيلكيني على ضفاف نهر نور، تعود بك 
جولة المدينة إلى القرن الثالث عشر بزيارة 
إلى كاتدرائية القديس كنيس وقلعة كيلكيني. 
9 بحيرة سليف، بمقاطعة دونيجال استمتع 
باإلطالالت الخالبة في جولة بالقارب حول 
واحدة من أعلى المنحدرات التي تقع على 

البحر في أوروبا. 10 جولة حول نهر 
الجان استمتع بمناظر حي تيتانيك ببلفاست 

من الماء.

أيرلندا أنشطة في الهواء الطلق
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1. اختيار األبطال
رويال كاونتي داون جولف كلوب

مقاطعة داون
قد يبدو نادي رويال كاونتي داون ذا جمال طبيعي أخاذ، إال 
أن هذا النادي الذي اختارته مجلة Golf Digest "الملعب 

األول عالمًيا" في 2016 ُيعد واحًدا من أصعب المالعب على 
الجزيرة. فلم يستطع جاك نيكوالس التغلب عليه، وكذلك جون 

واتسون. ويمكن القول بأنه أرقى مالعب أيرلندا، وهو فخر 
مدينة نيوكاسل التي تطل على البحر في مقاطعة داون. فقد 

جعلْت المعدات الحديثة العديَد من المالعب سهلة في السنوات 
األخيرة، إال أن مالعب نيوكاسيل تقف متحدية التكنولوجيا، 

حيث تتطلب الذكاء ودرجة عالية من المهارة للتغلب على ما 
تحتويه من عدد هائل من البقع العمياء والمراحل الحاسمة 

الدقيقة والحفر الرملية. وسواء أهبْت الرياح من خليج دندرم، 
أم هبْت من ساحل َبلتراي أو نفح النسيم من جبال مورن إلى 

البحر، فهي المكان األمثل الختبار مهاراتك.

اختيار آخر لألبطال    
بورتمارنوك جولف كلوب، مقاطعة دبلن 

لم تُعد القوارب الوسيلة الوحيدة للوصول إلى بورتمارنوك، 
ومن ثم وطأ أرضها ما ال يقل عن 10 أبطال حاصلين جميًعا 

على ألقاب في بطولة الجولف المفتوحة األيرلندية على ملعبها، 
بما في ذلك "خوسي ماريا أولزابال" و"برنارد النجر" و"سيفي 

بايستيروس" و"بن كرينشاو".

م 3. حلم ُمَصمِّ
 فندق ومنتجع الجولف روزابينا

مقاطعة دونيجال
في عام 1891، كان العب الجولف األسكتلندي األسطوري، أولد توم موريس، ضيًفا عند لورد ليتريم في ضيعته. وأثناء 

خروجه في جولة بالسيارة، سرعان ما اكتشف موريس إمكانية تحويل خط دونيجال الساحلي إلى مالعب جولف في المنطقة 
حول روزابينا. وقبل عودته إلى أسكتلندا، كان قد حدد بالفعل أول ملعب جولف كالسيكي في قرية داونينجز. ويحد هذه 

المالعب المحيُط األطلنطي من جهة بينما تتميز الجهة األخرى بتالل منحدرة، وال يزال العبو الجولف يستمتعون بإطالالته 
بعد مرور قرن كامل حيث تستمر قوى الطبيعة في تشكيل تضاريس األرض.

م آخر  حلم ُمَصمِّ
ذا كيه كلوب، مقاطعة كيلدير

م العب الجولف الراحل أرنولد بالمر ملعب الجولف بالمر رايدر كب كورس، وُيعد مفضالً ألبطال الجولف، وقد استضاف  صمَّ
هذا الملعب كالً من كأس رايدر عام 2006 وبطولة الجولف المفتوحة األيرلندية عام 2016. ويوصف ملعب سمرفيت بأنه 

ملعب كالسيكي غير ساحلي، وقد ُصمم ليمنح العبي الجولف تجربة ال تضاهى من كل الجوانب.

2. رقعة من الجمال
 أولد هيد جولف لينكس

مقاطعة كورك
كانت كلمة التعجب "واو" هي كل ما قاله تايغر وودز 

عندما انقشع ضباب الصباح الباكر ليكشف عن هضبة الكرة 
الخامسة عشر في أولد هيد جولف لينكس في كينسالي، 

بمقاطعة كورك. وقد كان على حق في الواقع: فقد كانت 
الحيتان الحدباء تشق طريقها بهيبة في المياه الدوامية، وتنقض 

الطيور البحرية على الماء بحًثا عن طعامها وتقفز األرانب 
البرية هاربة، ففي هذه المالعب البديعة سوف تندمج حًقا مع 

قوى الطبيعة العظيمة في هذه المالعب الجميلة. وال يوجد 
سوى القليل من المالعب التي تتميز بمثل هذا الجمال األخاذ: 
فهي تمتد لمساحة تبلغ 180 فداًنا، وتضم جرًفا صخرًيا يمتد 
ميلين إلى البحر، كما يتميز الموقع بأماكن من أعلى المنحدر 

مباشرة إلى قلب المحيط األطلنطي لنِصف الُحفر التي تبلغ 
18 حفرة. وال يرغب موظفو أولد هيد في شعورك بالرهبة، 

لذا تأكد من االستعانة بمساعدي العبي الجولف المحترفين. تم 
تصميم الملعب بحيث يصلح للسير، وهو المكان المثالي لصنع 

الذكريات، إال أنه عليك أال تنسى إبقاء عينك على الكرة. 

رقعة أخرى من الجمال
أردجالس جولف كلوب، مقاطعة داون

يقع بجانب قرية الصيد أردجالس، وقد ُوصف الملعب بأنه 
"ملعب جولف كالسيكي قياسي". ومع ظهور جبال مورن 

ر زيارة هذه الجوهرة المكنونة. المهيبة في األفق، تذكَّ
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1 رويال كاونتي داون جولف كلوب اختارته 
مجلة Golf Digest باعتباره الملعب األول 

عالمًيا في 2016. 2 بورتمارنوك جولف 
كلوب، مقاطعة دبلن النادي المفضل لبطل 

الجولف المحلي بادريغ هارينغتون. 3 أولد هيد 
كينسالي، مقاطعة كورك يشتهر مساعدو العبي 
الجولف هناك بتوضيح المناظر والمهارات لك 

بينما تسير في الملعب. 4 أردجالس جولف 
كلوب، مقاطعة داون يعشقه بطل شمال أيرلندا 
دارين كالرك. 5 روزابينا، مقاطعة دونيجال 

م أولد توم موريس. 6 ذا كيه كلوب،  حلم الُمَصمِّ
مقاطعة كيلدير  المكان الذي ُنّظم فيه كأس 
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جزيرة أيرلندا. موطن األبطال. ومكان تمتزج فيه الطبيعة والتضاريس لُتكّون 
مجموعة من أروع مالعب الجولف في العالم 
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7 ووترفيل جولف لينكس، مقاطعة 
كيري مكان رائع لممارسة الجولف فضالً 

عن روعة المدينة؛ لذا استمتع بكل ما 
هناك! 8 الهينتش جولف كلوب، مقاطعة 
كلير على الطريق األطلسي البري حيث 

الطبيعة الساحرة، تعاون كل من "موريس" 
و"ماكنزي" مًعا لعمل شيء رائع. 9 رويال 

بورترش جولف كلوب، مقاطعة أنتريم 
الملعب الذي سُتنظم به بطولة الجولف 

المفتوحة لعام 2019. 10 كارتون هاوس، 
مقاطعة كيلدير الملعب المستضيف لبطولة 

العالم للجولف للهواة لعام 2018.

6. الموقع المختار للبطولة المفتوحة 2019
رويال بورترش جولف كلوب

مقاطعة أنتريم
استضاف ملعب رويال بورترش جولف كلوب أكثر من 50 بطولة وطنية منذ إنشائه، وأصبح أول ملعب في جزيرة أيرلندا 
يستضيف البطولة المفتوحة في عام 1951، وسيستضيف هذه البطولة مرة أخرى في الفترة من 18 إلى 21 يوليو 2019. 
وقد مّجد روري ماكلروي هذا النادي قائالً: "ُيعد هذا النادي من بين أكثر األماكن التي أُفضل اللعب فيها في شمال أيرلندا، 

وأحد أروع المالعب على اإلطالق". وليس هو الالعب الوحيد الذي يفضل هذا الملعب، ولكن هذا الملعب هو أيًضا الملعب 
الذي ُيعِزي إليه كابتن فريق كأس رايدر األوروبي لعام 2016 دارين كالرك َولَعه الشديد بهذه اللعبة. عندما تنتهي من 

اللعب بين المروج الخضراء، فلن تجد على مد بصرك سوى اإلطالالت الخالبة التي يمكنك االسترخاء ومشاهدتها.

مالعب كبرى أخرى 
ُيعد  ملعب بورتستيوارت جولف كلوب أحد المالعب التي ال تفوت مشاهدتها، وهو أحد أرقى مالعب الجولف في الجزيرة 

واستضاف البطولة المفتوحة األيرلندية لعام 2017. وقد استضاف العديُد من المالعب األخرى البطولة المفتوحة األيرلندية، 
ومنها منتجع فوتا آيالند في كورك، وضيعة ماونت جولييت في كيلكيني، وبورتمارنوك جولف كلوب في مقاطعة دبلن 

 .))Walker Cup( باإلضافة إلى كاس ووكر(

4. كالسيكيات
الهينتش جولف كلوب

مقاطعة كلير
نتاج جهود ثالثة من أفضل المصممين، وقد مر نادي 

الهينتش بالكثير من التغييرات منذ أن صمم ألول مرة 
عام 1894. على الرغم مما قيل، فقد بقيت حفرتان من 

حفر الملعب كما هما: الحفرة الرابعة للبار 5 وتدعى "ذا 
كلوندايك" )The Klondyke( والحفرة الخامسة للبار 

3 وتدعى "ذا ديل" )The Dell(. في عام 1926، تمت 
دعوة دكتور أليستير ماكنزي إلعادة تصميم ملعب جديد 
وبالرغم من أنه بنى ملعبي "أوغستا ناشونال" و"رويال 

ملبورن"، فال يزال عشاق الجولف يعتقدون بأن هذا الملعب 
ُيعد من أروع إبداعاته. ويضفي موقع الهينتش األخاذ عليه 
مزيًدا من الجاذبية، حيث يقع على بعد خطوات من المحيط 

األطلنطي.

ملعب كالسيكي آخر    
تزداد بعض المالعب رقًيا مع الزمن، والسيما ملعب رويال 

بلفاست جولف كلوب، الذي تم اللعب عليه والتسديد في حفره 
ألول مرة في عيد القديس ستيفن )Boxing Day( عام 1881. 

وال يزال يحتفظ بسحره األصلي، ويعتبر البطل المحلي روري 
ماكلروي أحد أعضائه.

5. ملعب يليق بالنجوم
 ووترفيل جولف لينكس

مقاطعة كيري
ال تتعجب عندما ترى تمثاالً للفائز الراحل ببطولة أمريكا 

المفتوحة للجولف "باين ستيورات" في ووترفيل، ويعد الملعب 
مالًذا صغيًرا لعشاق الجولف حيث تالمس سفوح الجبال 

مياه المحيط األطلنطي في تناغم مثالي ومشهد خالب. أقام 
"ستيوارت" هنا لفترة مع "تايغر وودز" و"مارك أوميارا" في 
رحلة ال تنسى في أواخر تسعينيات القرن العشرين وقد أُعجب 

جًدا بالحفرة التاسعة عشر في فندق َبْتَلر آرمز بالمدينة. وقد 
بلغت شعبيته حًدا كبيًرا مما جعلهم ينصبون له تمثاالً من 
البرونز تخليًدا له بعد وفاته عام 1999. وقد كان كل من 

"ستيوات" و"أوميارا" من الزوار الدائمين في ووترفيل قبل 
التوجه إلى اللعب في البطولة المفتوحة للجولف، وقد انضم 

إليهما "تايغر وودز" في كثير من األحيان باإلضافة إلى 
"إرني إيلس" و"جيم فوريك" و"ستيوارت أبليبي" و"ديفيد 
دوفال" و"لي جانزن" الذين أصبحوا جميًعا أعضاًء أيًضا.

ملعب آخر يليق بالنجوم    
ُيْؤِثر الممثل بيل موري نادي ترالي جولف كلوب بمقاطعة 
كيري بصفة خاصة، قائالً: "إنه أروع ملعب على اإلطالق 

حظيُت بمتعة ممارسة الجولف فيه..فيحيطه البحر وأشعة 
الشمس وتعلوه السماء الصافية وتمتد حوله التالل والحقول.. إنه 

األكثر جماالً على اإلطالق".  
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كوخ مسّقف بالقش، مقاطعة مايو

 ثالثة مهرجانات
 يمكنك االستمتاع بها
م المهرجانات في أيرلندا استناًدا إلى  ُتنظَّ
العادات والتقاليد

 كرنفال الهالويين على ضفاف نهر فويل
 مدينة ديري~لندنديري)في شهر أكتوبر(.
كان األيرلنديون أول من ابتدع فكرة الهالويين 
)في 31 من أكتوبر(، لذا ال عجب من أن 
يكون احتفاالً كبيًرا في القرى والبلدات والمدن 
بجميع أنحاء الجزيرة. إال أن ديري~لندنديري 
هي المكان المثالي لمشاهده االحتفال بهذه 
المناسبة: فالكرنفال السنوي للمدينة يعد األكبر 
من نوعه في جميع أنحاء العالم.

 معرض باك فير 
 كيلورجلين، بمقاطعة كيري )في شهر أغسطس(. 
يعود تاريخه إلى نحو 400 عام، ويعتقد بأنه 
األقدم من بين مهرجانات أيرلندا. وتستمر 
االحتفاالت لمدة ثالثة أيام وينتهي بتتويج أحد 
الماعز الجبلي ملًكا.

 مهرجان النيران 
 تل أُِيْسِنيتش، مقاطعة وستميث )في شهر مايو(. 
م في المركز األسطوري المقدس أليرلندا،  ينظَّ
ويحتفل مهرجان أُِيْسِنيتش للنيران بتقليد يتعلق 
بهذا المكان ويعود إلى ما يربو عن 1400 عام.

الِحَرف التقليدية
تزدهر الحرف في أيرلندا بدًءا من نفخ الزجاج وحتى صناعة الفخار، ومن النسج 

حتى المشغوالت الخشبية. وترتبط هذه الِحرف ارتباًطا وثيًقا بالمناظر الطبيعية 
كما ُتظهر المهارة المتوارثة جيالً بعد جيل، وتشكل جزًءا ال يتجزأ من الثقافة 

األيرلندية سواء أكانت حياكة الخيوط الصوفية أو نسج السالل أو صنع الدانتيل. 
وفي دونيجال، ساعد وجود التالل والخراف التي ُترعى بها في انتشار تقليد النسج 

اليدوي. ويمكنك زيارة هاندووفين تِويد في أردارا للحصول على البطانيات 
الصوفية الرائعة والْتِويد )نسيج صوفى خشن(. أما كيلكيني، فيمكن االستمتاع 
بروحها اإلبداعية تماًما من خالل رحلة مع المنتجات الحرفية المصنوعة في 

كيلكيني، والذي ُيسمح لك بمقابلة صانعي النسيج والخزف والمجوهرات والزجاج 
في مواقع ذات أجواء شاعرية. أو يمكنك االنطالق إلى بيليك في إنيسكيلين، 
بمقاطعة فيرماناغ، وهي إحدى أقدم ورش صناعة الفخار التي تنتج الخزف 

الصيني الباروسي. وتكون الجوالت بمركز الزوار السياحي مثالية للتعرف على 
تاريخه.

ال تفّوت المتعة    مركز الزوار السياحي لمركز مدينة ووترفورد للكريستال، في 
بوترفورد، المكان المثالي لمشاهدة عملية صنع هذه الكريستاالت الشهيرة أمام عينك. 

وُيعد مركز الكتان األيرلندي، في ليزبورن، مثالًيا للتجول بين جنبات هذه الصناعة 
التاريخية المتميزة. مركز المواسير الفخارية، بمقاطعة روسكومون، هو المكان 
المثالي الكتشاف كل ما يتعلق بالحرفة التقليدية لصنع المواسير الفخارية، والتي 

تعود إلى أوائل القرن السابع عشر.

ال تفّوت سماع:
اللغة األيرلندية التي يتم التحدث بها في المناطق التي تتحدث األيرلندية. ستجد  المناطق 

التي تتحدث األيرلندية بالقرب من الساحل الغربي للجزيرة، وفي أجزاء من مقاطعات 
"كورك" و"دونيجال" و"ميث" و"وترفورد". وفي شمال أيرلندا، ال تفوت سماح لهجة 

أولالن )Ullans(، وهي مزيج من األيرلندية واألسكتلندية.

ال تفّوت مشاهدة:
الجدران الحجرية المبنية دون أسمنت في غرب أيرلندا، والسيما على طول الطريق األطلسي 

البري. فالمذهل في األمر هو ارتباط هذه الجدران التقليدية ببعضها البعض بالحجارة فقط وبدون أي 
مالط. في أيرلندا الشمالية، ستجد جدار مورن في مقاطعة داون، وهو الجدار األطول على الجزيرة 
ويمتد على طول ما يربو عن 35 كم. ويطوي الكوخ األيرلندي المسّقف بالقش بين جدرانه قروًنا 

من التقاليد ويمكن رؤيته من جميع أنحاء الجزيرة. ويعتقد أنه في أوائل القرن الثامن عشر أقام 
نصف السكان في هذا النوع من األكواخ. ويمكنك زيارة قرية أدير في مقاطعة ليمريك ليقابلك مشهًدا 

خاتم كالدايشبه تلك المطبوعة على بطاقات البريد. 
ُيعتبر خاتم كالدا أحد أشهر مجوهرات 
أيرلندا. ويعتقد بأنه ظهر ألول مرة في 

قرية كالدا التي تقع على خليج غالواي، 
وترتديه بينما يشير تاُجه إلى الداخل إذا 
كنت واقًعا في الحب أو متزوًجا، بينما 

ترتديه وهو يشير للخارج إذا كنت تبحث 
 Thomas Dillon’s عن الحب! وفي
بمدينة غالواي، يتم ُصنع هذا الخاتم المميز 

منذ 1750. 

 هل
تعلم؟

 أيرلندا كلمة أخيرة

 كلمة أخيرة عن… 
الثقافة التقليدية

ال تزال جزيرة أيرلندا تحافظ على الثقافة التقليدية. وإليك طريقة االستمتاع بها...
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 الجغرافيا وعدد السكان
والتكوين الديموغرافي

بطول 486 كم وعرض 275 كم، تنقسم جزيرة أيرلندا إلى أربع 
أقاليم تاريخية هي "أولستر" و"مونستر" و"لينستر" و"كوناخت"، 

و32 مقاطعة؛ منها 26 مقاطعة في جمهورية أيرلندا وست في 
أيرلندا الشمالية. وتعد جمهورية أيرلندا دولة ديمقراطية برلمانية 

يرأسها رئيس أيرلندا؛ بينما تمتلك أيرلندا الشمالية حكومتها 
اإلقليمية/المحلية وهي جزء من المملكة المتحدة. يبلغ عدد سكان 
الجزيرة حوالي ستة ماليين نسمة، ويعيش أكثر من 4.3 ماليين 

نسمة في جمهورية أيرلندا و1.7 مليون في أيرلندا الشمالية. 

اللغة
األيرلندية )الغيلية( واللغة اإلنجليزية هما اللغتان الرسميتان 

لجمهورية أيرلندا: توضح الفتات الشوارع والطرق كلها باللغتين. 
وفي المناطق المتحدثة باللغة األيرلندية، قد يتم عرض الفتات 

الطرق باللغة األيرلندية فقط، ويتم التحدث باللغة األيرلندية 
في الحياة اليومية العادية، على الرغم من أن الجميع يتحدث 
اإلنجليزية أيًضا. وفي أيرلندا الشمالية، اللغة اإلنجليزية هي 

اللغة الرسمية. ويتم تدريس اللغة األيرلندية أيًضا في العديد من 
المدارس النظامية والمدارس الصيفية. كما يستمر التحدث بلهجة 

األسكتلنديين-األولستر، المنطوقة في أيرلندا الشمالية، بوتيرة 
متزايدة.

متطلبات جواز السفر/التأشيرة 
يحتاج الزوار من مجلس التعاون الخليجي إلى جواز سفر ساٍر 

وتأشيرة صالحة لدخول جزيرة أيرلندا. وينبغي للزوار أصحاب 
الجنسيات األخرى االتصال بالسفارة/القنصلية األيرلندية المحلية 

أو سفاراتهم المحلية. تسمح بطاقة اإلعفاء من تأشيرة اإلقامة 
القصيرة )Short Stay Visa Waiver( للزوار من البحرين 

والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية المتحدة بدخول أيرلندا بتأشيرة بريطانيا العامة من النوع 

"C".  تستلزم تأشيرة المملكة المتحدة التحقق منها مرة واحدة في 
المملكة المتحدة قبل استخدامها مباشرة لدخول أيرلندا.

السفارات والقنصليات
جمهورية أيرلندا

اإلمارات العربية المتحدة
سفارة أيرلندا

شارع الياسات من الشارع السادس
البطين

ص. ب. 61581
أبوظبي

اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 4958200 2)0( 971+

مكتب تسهيل استخراج التأشيرة، دبي
مكتب تسهيل استخراج التأشيرة األيرلندية

الطابق الرابع بفندق ذا اتش
برج المكاتب األول
طريق الشيخ زايد 

دبي
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 3298382 4)0( 971+

أيرلندا الشمالية
السفارة البريطانية في أبوظبي، 

السفارة البريطانية في أبوظبي
شارع خالد بن الوليد )شارع 22(

ص. ب. 248 أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

consular.UAE@fco.gov.uk
هاتف: 1100 610 2 971+

مركز طلبات واستعالمات التأشيرة البريطانية
مركز وافي، الطابق الثالث ، فالكون، المرحلة الثانية 

أم هرير 2، دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
ص. ب.  114100

دبي
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 5800 205 04 971+

الزوار من ذوي االحتياجات الخاصة
يُسر أيرلندا أن َتستقبل الزوار من ذوي االحتياجات الخاصة بكل 

ترحاب. يوفر العديُد من األماكن العامة ومناطق جذب الزوار 
إمكانية الوصول بسهولة لمستخدمي الكراسي المتحركة، كما أن 

عدًدا متزايًدا من الفنادق والمطاعم مجهز على نحو جيد لتقديم 
ترتيبات تيسيرية للنزالء من ذوي االحتياجات الخاصة.

جمهورية أيرلندا
الهيئة الوطنية لذوي االحتياجات الخاصة

 هاتف: 0400 608 1 )0( 353+
www.nda.ie

أيرلندا الشمالية
جمعية ديسابيليتي أكشين الخيرية

 هاتف: 7880 9029 028
www.disabilityaction.org

الحيوانات األليفة
يجب أن تكون الحيوانات األليفة التي تدخل أيرلندا مستوفية 

لمتطلبات أيرلندا بموجب نظام تصريحات سفر الحيوانات األليفة 
باالتحاد األوروبي لتجنب الحجر الصحي. ويمكن للحيوانات 

األليفة التي ُيسمح بدخولها المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي 
دخول أيرلندا دون حجر صحي، شريطة أن تفي بمتطلبات 
برنامج سفر الحيوانات األليفة للمملكة المتحدة ويتم السماح 

 بدخولها لدى وصولها إلى المملكة المتحدة. 
www.gov.uk/ هاتف: 5577 933 0845 أو يمكنك زيارة

take-pet-abroad لمزيد من المعلومات.
لمزيد من المعلومات، يمكنك التواصل مع:

جمهورية أيرلندا
وزارة الزراعة والثروة السمكية والغذاء

 هاتف: 2000 607 1 )2( 353+
www.agriculture.gov.ie

أيرلندا الشمالية
وزارة الزراعة والتنمية الريفية

 هاتف: 4999  9052 028
www.dardni.gov.uk

الُعمالت
في جمهورية أيرلندا، العملة المستخدمة هي اليورو )€( وفي 
أيرلندا الشمالية، العملة المستخدمة هي الجنيه اإلسترليني )£(.

البنوك
 أوقات عمل البنوك عادة من الساعة 10.00/09.30 إلى

الساعة 16.30 من االثنين إلى الجمعة. تعمل بعض البنوك 
أيام السبت في أيرلندا الشمالية. تتوفر ماكينات الصراف اآللي 

)ATM( )النقدية( في معظم البنوك وتقبل معظم بطاقات االئتمان 
والخصم.

بطاقات االئتمان
ُتقَبل بطاقات فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس على نطاق 

واسع في أيرلندا. وينبغي للزائرين من حاملي البطاقات األخرى 
االستفسار مسبًقا أو معرفة ما إذا كانت البطاقة معروضة في 

المكان الذي يرغبون في استخدامها فيه أم ال.

استرداد الضرائب وضريبة القيمة المضافة
يحق للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على 

استرداد الضرائب أو ضريبة القيمة المضافة. ابحث عن الفتات 
"Tax Free Shopping" )التسوق بدون ضرائب( على 
واجهات المتاجر. ويجب عليك ملء مستند استرداد صحيح 

وتقديمه إلى السلطات الجمركية عند السفر خارج االتحاد 
األوروبي.

الهاتف
الهواتف المحمولة 

لن تعمل داخل جزيرة أيرلندا سوى الهواتف الرقمية ذات 
اشتراكات النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة )GSM( واتفاقية 
تجوال. يجب على الزوار استشارة مقدمي خدمات االتصال قبل 

السفر.

الهواتف العمومية
تتوفر بطاقات االتصال الدولية سهلة االستخدام

على نطاق واسع في العديد من المنافذ.
جمهورية أيرلندا 

عند االتصال بأرقام في جمهورية أيرلندا ، يجب أن تبدأ جميع 
 أرقام الهاتف بالرقم 353+ )وإزالة أول 0(.

www.goldenpages.ie

الخدمات البريدية 
تبدأ مكاتب البريد بوجه عام من الساعة 09.00 إلى الساعة 

17.30، من االثنين إلى الجمعة. وتعمل مكاتب البريد الرئيسية 
أيًضا يوم السبت من الساعة 09.00 إلى الساعة 12.30 في 
أيرلندا الشمالية ومن الساعة 09.00 إلى الساعة 17.30 في 
جمهورية أيرلندا. يرجى مالحظة أن ساعات العمل المحددة 

تختلف تبًعا لحجم الفرع وموقعه. 

التسوق
ُتفتح المتاجر عموًما من االثنين إلى السبت من الساعة 9.00 

إلى 18.00/17.30 مع إمكانية التسوق حتى وقت متأخر من 
الليل حتى الساعة 20.00 أو 21.00 يوم الخميس في العديد من 

المتاجر الكبيرة. األحد
 ساعات العمل عادة من منتصف النهار حتى الساعة 17:00

أو 18:00 )13:00 - 17:00 في أيرلندا الشمالية(.

البقشيش/اإلكراميات
في المطاعم، عندما ال يتم إدراج رسوم الخدمة في الفاتورة، يكون 

تقديم بقشيش بمقدار 10-15٪ من الفاتورة مناسًبا. وعادة ما يتم منح 
سائقي سيارات األجرة بقشيش عن طريق تقريب األجرة إلى أقرب 

 يورو أو جنيه إسترليني بينما ُيمنح الحمالين حوالي 1.50 يورو
أو جنيه إسترليني لكل حقيبة.

التيار الكهربائي
إمدادات الكهرباء القياسية في جزيرة أيرلندا هي 240/230 فولت 

من التيار المتردد )50 دورة(.

السالمة الشخصية
على الرغم من ارتفاع المستوى العام للسالمة الشخصية، إال أنه 

في حالة وقوعك المؤسف ضحية لجريمة، فتواصل مع:
جمهورية أيرلندا

خدمة مساعدة السائحين في أيرلندا
)من االثنين إلى الجمعة(، 6-7 شارع هانوفر ستريت إيست، 

دبلن 2
هاتف: 0562 661 1 )0( 353+

www.itas.ie ;info@itas.ie :البريد اإللكتروني
محطة شرطة ستور ستريت

)عطالت نهاية األسبوع والعطالت العامة(، دبلن 1
هاتف: 8109 666 1 )0( 353+

أيرلندا الشمالية
اتصل بمركز الشرطة المحلي حيث سُتتاح لك جميع وسائل الدعم.

هاتف: 101
www.psni.police.uk

أرقام هواتف الطوارئ
جمهورية أيرلندا

خدمات الطوارئ )الشرطة، واإلطفاء واإلسعاف
واإلنقاذ الساحلي والجبلي( هاتف: 112 أو 999

أيرلندا الشمالية
خدمات الطوارئ )الشرطة، واإلطفاء واإلسعاف

واإلنقاذ الساحلي والجبلي( هاتف: 999

قيود التدخين
ال يسمح بالتدخين في األماكن العامة وأماكن العمل بما في ذلك 
المطاعم والفنادق وسيارات األجرة في كل من جمهورية أيرلندا 

وأيرلندا الشمالية.

معلومات عامة والتخطيط لرحلتك

 أيرلندا معلومات أيرلندا معلومات

أيرلندا 4445 أيرلندا



مجلس التعاون الخليجي
شركة الخطوط الجويةالوصولالمغادرة

طيران اإلماراتدبلندبي
االتحاد للطيراندبلنأبوظبي
*الخطوط الجوية القطريةدبلنالدوحة

*يبدأ خط الطيران في 12 من يونيه 2017

تفاصيل االتصال بشركة الخطوط الجوية
الموقع اإللكترونيشركة الخطوط الجوية

www.aerlingus.comأير لينغوس
www.britishairways.comالخطوط الجوية البريطانية

www.cityjet.comسيتي جيت
www.easyjet.comإيزي جيت

www.flybe.comفالي بي
www.ryanair.comرايان أير

جميع الطرق المباشرة/المعلومات صحيحة في وقت طباعة هذا المستند ولكن قد تخضع لتغييرات المشغل في 
المستقبل. يمكن للخطوط الجوية أيًضا اتباع اتفاقيات مشاركة الرحالت/تغييرها فيما بينها واتفاقيات االمتياز التجاري 

للمشغل. يرجى االطالع على المواقع اإللكترونية للحصول على التفاصيل. 

معلومات االتصال
الموقع اإللكترونيالهاتفشركة الخطوط الجوية

55555www.emirates.com 6005 971+طيران اإلمارات
0000www.etihad.com 599 02 971+االتحاد للطيران

2229www.qatarairways.com 229 4 971+الخطوط الجوية القطرية

 أيرلندا معلومات

أيرلندا 4647 أيرلندا

السفر إلى أيرلندا جًوا من اإلمارات العربية 
المتحدة وقطر

 السفر إلى
 أيرلندا جًوا

من بريطانيا العظمى

شركة الخطوط الجويةالوصولالمغادرة
إيزي جيتمطار بلفاست الدوليإدنبرة

أير لينغوس اإلقليميةكورك
أير لينغوس اإلقليمية، فالي دبلن

بي، رايان أير
فالي بيمطار جورج بست بلفاست سيتي

إيزي جيتمطار بلفاست الدوليمطار غالسكو الدولي
أير لينغوس اإلقليميةكورك

أير لينغوس اإلقليمية، دبلن
فالي بي، رايان أير

فالي بيمطار جورج بست بلفاست سيتي
إيزي جيتمطار بلفاست الدوليليفربول

رايان أيركورك
أير لينغوس اإلقليمية، رايان دبلن

أير
أير لينغوس، الخطوط الجوية دبلنمدينة لندن

البريطانية
ستي جيت، فالي بيمطار جورج بست بلفاس

أير لينغوسكوركمطار لندن - هيثرو
أير لينغوس، الخطوط الجوية دبلن

البريطانية
أير لينغوس، الخطوط الجوية مطار جورج بست بلفاست سيتي

البريطانية
أير لينغوسشانون

إيزي جيت، رايان أيرمطار بلفاست الدوليمطار لندن جاتويك
رايان أيركورك

أير لينغوس، رايان أيردبلن
رايان أيرشانون

إيزي جيتمطار بلفاست الدوليمطار لندن لوتن
رايان أيردبلن

إيزي جيتمطار بلفاست الدوليمطار لندن ستانستد
رايان أيركورك

رايان أيردبلن
رايان أيرشانون

إيزي جيتمطار بلفاست الدوليمانشستر
أير لينغوس اإلقليميةكورك

أير لينغوس، رايان أيردبلن
رايان أيرشانون

إيزي جيتمطار بلفاست الدولينيوكاسل
أير لينغوس اإلقليميةكورك

أير لينغوس اإلقليمية، رايان أيردبلن

 أيرلندا معلومات



للحصول على معلومات عن الوصول 
من وإلى المطارات ومنافذ الَعّبارات 

في جميع أنحاء جزيرة أيرلندا، تفضل 
 بتسجيل الدخول إلى

www.ireland.com

 المطارات اإلقليمية
والرحالت الجوية

تتاح الرحالت الداخلية التالية داخل أيرلندا.

الموقع اإللكترونيالهاتفشركة الخطوط الجويةالوصولالمغادرة
5000www.aerlingus.com 004 0333 44+أير لينغوس اإلقليمية*دونيجالدبلن

5000www.aerlingus.com 004 0333 44+أير لينغوس اإلقليمية*كيري

 دبلن
عند الوصول إلى مطار دبلن، تتوفر خيارات 
الوصول إلى وسط المدينة بالحافلة أو سيارة 
األجرة. وتتوفر الحافالت وسيارات األجرة 

خارج صالة الوصول. يمكن أن تبلغ تكلفة سيارة 
أجرة ما بين 20 و30 يورو* حسب المكان الذي 

يتم االنتقال إليه داخل المدينة. يقع مطار دبلن 
على الجانب الشمالي من المدينة، لذا فإن أسعار 
هذا الجزء من دبلن ستكون عادة أرخص مما لو 

كنت تستقل سيارة أجرة إلى الجانب الجنوبي. 
تتوفر حافالت توصلك مباشرة إلى وسط المدينة 
ومحطات الحافالت والقطارات من دبلن باص 

 أير لينك، مقابل 6 يورو* للذهاب في اتجاه واحد
و10 يورو* للذهاب والعودة. ينتقل األطفال 

بنصف السعر. كما تدير شركة أيركوتش خدمات 
الحافالت من المطار إلى وسط المدينة ومناطق 

الضواحي. تتراوح األجرة بين 6 يورو* للذهاب 
في اتجاه واحد و10 يورو* للذهاب والعودة. 

بلفاست
مطار بلفاست الدولي

يقع المطار على بعد 29 كم فقط خارج وسط 
مدينة بلفاست، ويمكنك ركوب الحافلة أو سيارة 

األجرة لالنتقال إلى المدينة. ُتقدم أيربورت 
إكسبريس 300 اآلن الخدمة على مدار 24 ساعة 

بين المطار ووسط مدينة بلفاست، حيث توفر 
حافالت تغادر بانتظام على مدار اليوم، وتكون 

األجرة 7.50 يورو* للذهاب في اتجاه واحد 
و10.50 يورو* للذهاب والعودة. تغادر الحافلة 
من محطة الحافالت التي تقع قبالة مخرج صالة 
الوصول بالمطار. تبلغ تكلفة سيارة األجرة إلى 

وسط المدينة حوالي 30 جنيًها إسترلينًيا*.

مطار جورج بست بلفاست سيتي
توفر إيربورت إكسبريس 600 خدمة النقل إلى 
وسط المدينة على مدار الساعة )كل 20 دقيقة 

خالل وقت الذروة(، واألجرة  2.60 جنيه 
إسترليني* للذهاب في اتجاه واحد و3.80 جنيهات 

إسترلينية* للذهاب والعودة. تبلغ تكلفة سيارة 
األجرة إلى المدينة حوالي 10 جنيهات إسترلينية*. 

تنطلق القطارات من محطة ِسِدْنَهام المجاورة 
للمطار إلى بلفاست والمحطات التي تليها. 

*األسعار خاضعة للتغيير.

 السفر من مطارات دبلن
وبلفاست إلى مراكز المدينة

أيرلندا الشمالية
 Translink نظام وسائل النقل العام

)خطوط السكك الحديدية أليرلندا الشمالية، أُليستر-باص، المترو 
ــــ خدمات حافالت بلفاست(

www. هاتف: 6630 9066 028 أو يمكنك زيارة
translink.co.uk

تأكد من األسعار المخفضة الخاصة عند االنتقال باستخدام وسائل 
النقل العام. على سبيل المثال، توفر بطاقة iLink عدًدا غير 

محدود من رحالت الحافالت والقطارات لمدة يوم واحد أو أسبوع 
واحد أو شهر واحد. 

قطار إنتربرايز
ُتعد شبكة إنتربرايز شبكة قطارات سريعة وعالية الجودة تربط 
بين "دبلن" و"بلفاست". تستغرق الرحلة حوالي ساعتين، وربما 

تعد الطريقة األكثر راحة لالنتقال بين المدينتين. استقل قطار 
 إنتربرايز من محطة كونولي في دبلن ومحطة بلفاست الرئيسية.

 العّبارات الداخلية
وخدمات القوارب للجزر 

عند زيارة أي من الجزر البعيدة المتناثرة حول الساحل 
األيرلندي، يمكنك التحقق من خدمات قوارب الجزيرة في وقت 

مبكر، والتحقق مرة أخرى قبل السفر مباشرة فقد تؤثر التغيرات 
في الطقس على الخدمات. تعمل خدمات رحالت القارب المنتظمة 

للجزر إلى جزر آران المقابلة لساحل غالواي، وجزيرة راثلين 
المقابلة لساحل أنتريم الشمالي، وجزيرة آرانمور المقابلة لساحل 
دونيجال، وجزيرة كلير المقابلة لساحل ماي، وجزر "شيركين" 
و"كيب كلير" المقابلة لساحل ويست كورك. يتوفر أيضا العديد 

من خدمات العّبارات الداخلية التي تسهل االنتقال في جميع أنحاء 
أيرلندا وتجعل الرحلة أكثر إثارة، مثل َعبارة مضيق سترانجفورد 

في بورتافيري بمقاطعة داون، والعبارة بمصب نهر شانون بين 
تاربيرت ومقاطعة "كيري" و"كيليمر" بمقاطعة كلير، والعبارة 
التي تصل بين جرينكاسيل بمقاطعة دونيجال ونقطة ماجيليجان 

بمقاطعة لندنديري.

القيادة في أيرلندا
يجب على زوار أيرلندا إحضار رخصة قيادة وطنية سارية 

معهم، صادرة من بلد إقامتهم الدائمة. مقعد القيادة في أيرلندا على 
اليسار، ويجب ارتداء أحزمة األمان في جميع األوقات، وفي 

الجزء األمامي والخلفي من السيارة. ويجب على السائقين االنتباه 
إلى أنهم ملزمون بموجب القانون بحمل رخصة قيادتهم في جميع 

األوقات أثناء القيادة في جمهورية أيرلندا. ويجب أن يرتدي راكبو 
الدراجات النارية والركاب المرافقون لهم خوذات السالمة. يتم 
فرض قوانين صارمة للغاية بشأن شرب الكحوليات والقيادة، 
وتعد أفضل نصيحة ببساطة هي "ال تشرب ثم تقود السيارة". 

ُتقاس حدود السرعة على الطرق في جمهورية أيرلندا 
بالكيلومتر في الساعة )كم/س( واألميال في الساعة )ميل/س( في 
أيرلندا الشمالية. نشجع السائقين على تذكر التغييرات في قوانين 
القيادة عند عبور الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. 

ففي أيرلندا الشمالية، يبلغ الحد األقصى للسرعة 30 ميالً 
في الساعة في المناطق العامرة، و60 ميالً في الساعة على 

الطرق المفتوحة، و70 ميالً في الساعة على الطرق السريعة ما 
د خالف ذلك. وفي جمهورية أيرلندا، يبلغ الحد األقصى  لم ُيحدَّ
للسرعة 120 كم/ساعة على الطرق السريعة، و100 كم/ساعة 
على الطرق الداخلية و80 كم/ساعة على الطرق غير الداخلية. 
يتم تشغيل بعض الطرق السريعة دون حواجز رسوم طريق في 

 www.eflow.ie جمهورية أيرلندا – يمكنك زيارة الموقع
لمزيد من المعلومات.

تأجير السيارات
معظم شركات تأجير السيارات الكبرى لها مكاتب في المطارات 

ومحطات العّبارات والمدن في جميع أنحاء أيرلندا. ال توافق بعض 
الشركات على تأجير السيارات للسائقين دون سن 21 عاًما أو 

أكثر من 70 عاًما، ولكن يرجى التحقق من شركة تأجير السيارات 
قبل إجراء الحجز. يجب أن يحمل جميع السائقين رخصة سارية. 

وُينصح بالحجز مقدًما، والسيما إذا كنت مسافًرا خالل موسم 
الذروة، نظًرا ألنه أرخص بوجه عام. أغلب السيارات المستأجرة 
مزودة بناقل الحركة اليدوي، إال أنه تتاح السيارات األوتوماتيكية، 

إذا تم حجزها مسبًقا، مقابل رسوم إضافية. يجب حجز مقاعد 
األطفال مسبًقا أيًضا. 

لتجنب أي سوء فهم، ُينصح دائًما بالتحقق من الشروط 
واألحكام التفصيلية لحجز السيارة المؤجرة مسبًقا. وحتى في 
حالة الحجز من خالل طرف ثالث )وسيط ، وكيل ، شركة 

سياحية(، سُيطلب منك التوقيع على عقد إيجار مع شركة تأجير 
السيارات، لذا عليك قضاء بعض الوقت مسبًقا في اختيار مختلف 
التأمينات واإلعفاءات وغيرها من الخيارات المالئمة الحتياجاتك 

وَفْهم التكاليف التي تنطوي عليها. وألسباب تتعلق بالتأمين، 
يجب إبالغ شركة تأجير السيارات إن كنت تنوي االنتقال بين 

جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية. ُتعد المنظمة التجارية لقطاع 
تأجير السيارات في جمهورية أيرلندا هي مجلس تأجير السيارات 

info@carrentalcouncil.ie :وبريده اإللكتروني - 
www.carrentalcouncil.ie أو يمكنك زيارة

في أيرلندا الشمالية، اتصل برابطة تأجير واستئجار السيارات 
البريطانية.  هاتف: 747 434 01484 أو يمكنك زيارة 

www.bvrla.co.uk

سيارات األجرة
تتوّفر سيارات األجرة المزودة بعداد في "بلفاست" و"دبلن" 

و"غالواي" و"ليمريك" و"كورك". وفي مناطق أخرى، ينبغي 
االتفاق مسبًقا على األسعار. وعادة ما تكون سيارات األجرة هي 

األكثر شيوًعا في مواقع وسط المدينة.

المواصالت العامة
تتميز جزيرة أيرلندا بنظام نقل عام شامل بنسبة كبيرة جًدا يضم 

خدمات السكك الحديدية والحافالت. وتخدم شبكة السكك الحديدية 
العديد من المدن والبلدات الكبيرة في جميع أنحاء الجزيرة، بما 

في ذلك موانئ الَعّبارات في "الرن" و"بلفاست" و"دبلن" و"دون 
الوجير" و"كورك" و"ُروْسَلر". ترتبط خدمات الحافالت بنظام 

السكك الحديدية وتوفر إمكانية الوصول إلى موانئ الَعّبارات 
والمطارات. وقد وفر االستثمار األخير في الطرق والسكك 

الحديدية مزيًدا من الراحة للمسافرين، وقدمت خدمة أكثر توافًرا، 
وأوقات سفر محسنة، إضافة إلى تقديم خدمات جديدة، بما في ذلك 

السكك الحديدية الغربية بين "غالواي" و"ليميريك". توفر أسعار 
السكك الحديدية والحافالت قيمة جيدة للمسافرين، مع توفر تذاكر 
مخفضة متنوعة لخدمات الحافالت والسكك الحديدية توفر عدًدا 

غير محدود من الرحالت. 
توفر تذكرة "Dublin Bus 3-day Freedom" الصالحة 
لمدة 3 أيام في مدينة دبلن للزوار عدًدا غير محدود من الحافالت 
السياحية والتوصيالت إلى المطار وخدمات الحافالت المنتظمة. 

يرجى التحقق من العروض عند الحجز. 
وتوفر بطاقة Leap Visitor عدد 72 ساعة من االنتقاالت 

غير المحدودة على رحالت إيرلينك وقطارات الوس الخفيفة 
وحافالت دبلن )Dublin Bus( ونظام النقل السريع في دبلن 
)DART( وخدمات القطار المحلي. وهي متاحة للشراء من 
مطار دبلن فقط، وتبلغ تكلفتها 19.50 يورو لمدة 72 ساعة. 

تتضمن تذكرة Belfast Visitor Pass االنتقاالت غير 
المحدودة على جميع الرحالت محددة المواعيد بحافالت المترو 

وخطوط السكك الحديدية أليرلندا الشمالية وخدمات أُليستر-
باص )Ulsterbus( التي تعمل ضمن نطاق الخدمة بتذكرة 
"Translink Belfast Visitor Pass"، باإلضافة إلى 

تخفيضات على المعالم السياحية وجوالت باإلضافة إلى العروض 
الخاصة للتسوق وتناول الطعام في الخارج. 

جمهورية أيرلندا
)Iarnród Éireann(  Irish Rail خدمة السكك الحديدية لشركة

www.irishrail.ie هاتف: 6222 836 1 )0( 353+؛
)Bus Éireann(  Irish Bus خدمة الحافالت لشركة

www.buseireann.ie هاتف: 6111 836 1 )0( 353+؛
)Bus Átha Cliath( حافالت دبلن

www.dublinbus.ie هاتف: 4222 873 1 )0( 353+؛
)DART( نظام النقل السريع في دبلن

تتم خدمة منطقة دبلن بنظام النقل السريع في دبلن من هاوث 
إلى ماالهايد في شمال مقاطعة دبلن، وعبر دون الوجير إلى 

جريستونيس في مقاطعة ويكالو. 
www.irishrail.ie/DART
قطارات الوس الخفيفة في دبلن

ُتعد قطارات الوس )Luas( الخفيفة في دبلن عبارة عن نظام 
متطور للنقل بالسكك الحديدية الخفيفة )LRT(، والذي يربط بين 
الضواحي النائية ومركز مدينة دبلن مع تقديم خدمة عالية السعة 

وعالية التردد وعالية السرعة. عندما تكون في جمهورية أيرلندا، 
اتصل على الرقم 604 300 1800 أو يمكنك زيارة الموقع 

www.luas.ie اإللكتروني
إذا لم تكن لديك تذكرة حافلة صالحة، فضع في اعتبارك أن 
خدمات حافالت دبلن تتطلب تقديم العمالت المعدنية المحددة 
بالضبط، وال تقبل األوراق المالية. تذاكر االنتقال بالحافالت/

السكك الحديدية/قطارات الوس الخفيفة متاحة لدى معظم بائعي 
الجرائد في وسط مدينة دبلن والضواحي المحيطة بها. 

يعتبر نظام دبلن لمشاركة الدراجات خياًرا جيًدا آخر لالنتقال في 
www.dublinbikes.ie .جميع أنحاء المدينة

كما يتميز كل من "كورك" و"غالواي" و"ليمريك" و"بلفاست" 
 )اعتباًرا من فبراير 2015( ببرامج مشاركة الدراجات. 

www.ireland.com

 االنتقال في جميع
 أنحاء أيرلندا 

*مشغل بواسطة ستوبارت أير
يرجى االطالع على الموقع اإللكتروني لمزيد من التفاصيل، حيث إن المسارات الجوية 

قابلة للتغيير.

 أيرلندا معلومات أيرلندا معلومات

أيرلندا 4849 أيرلندا



المنظمات السياحية
جمهورية أيرلندا

مكتب السياحة في آران: هاتف: 61263 99 )0( 353+
مكتب السياحة في كورك: هاتف: 5100 425 21 )0( 353+
مكتب السياحة في دينغل: هاتف: 9151188 66 )0( 353+

مكتب السياحة في دونيجال: هاتف: 1148 972 74 )0( 353+
 مكتب السياحة في مطار دبلن 

)صالة 1(: هاتف: 330 230 1850 353+
 مكتب السياحة في مطار دبلن 

)صالة 2(: هاتف: 330 230 1850 353+
 مكتب السياحة في أوكونل ستريت، دبلن: 

هاتف: 330 230 1850 353+
 مكتب السياحة في سوفولك ستريت، دبلن: 

هاتف: 330 230 1850 353+
مكتب السياحة في إنيس: هاتف: 8366 682 65 )0( 353+
مكتب السياحة في غالواي: هاتف: 700 537 91 )0( 353+

مكتب السياحة في كيلكيني: هاتف: 1500 775 56 )0( 353+
مكتب السياحة في كيالرني: هاتف: 1633 663 65 )0( 353+
مكتب السياحة في كينسالي: هاتف: 2234 477 21 )0( 353+

مكتب السياحة في ليتيركيني: هاتف: 1160 912 74 )0( 353+
مكتب السياحة في ليمريك: هاتف: 522 317 61 )0( 353+

مكتب السياحة في مولينجار: هاتف: 8650 934 44 )0( 353+
مكتب السياحة في سليجو: هاتف: 1201 916 71 )0( 353+
مكتب السياحة في ترالي: هاتف: 1288 712 66 )0( 353+

مكتب السياحة في وترفورد: هاتف: 823 875 51 )0( 353+
مكتب السياحة في ويستبورت: هاتف: 25711 98 )0( 353+

مكتب السياحة في ِوْكْسفُورد: هاتف: 3111 912 53 )0( 353+
مكتب السياحة في سليجو: هاتف: 69117 404 )0( 353+

أيرلندا الشمالية
 زيارة بلفاست: هاتف: 6609 9024 028

visit-belfast.com
 زيارة ديري: هاتف: 7284 7126 028

visitderry.com
 السياحة بأراضي بحيرات فيرماناغ: هاتف: 3110 6632 028

 fermanaghlakelands.com

في بلد ُيعد فيه حسن الضيافة عادة مكتسبة، تتميز أيرلندا 
بمجموعة شاسعة ورائعة من أماكن اإلقامة تتراوح بين أماكن 

المبيت واإلفطار ذات األجواء الودودة للغاية إلى فنادق 5 نجوم. 
يمكنك زيارة www.ireland.com/ لالطالع على مئات 

عروض أماكن اإلقامة في أيرلندا والتعرف على مجموعة من 
الباقات الشاملة الجذابة المتاحة من العديد من شركات السياحة. 

سوف تجد حانات المبيت واإلفطار ذات األجواء المرحبة في 
جميع أنحاء أيرلندا، حتى في المناطق النائية، مع خدمة شخصية 
ودودة ووجبات إفطار متكاملة على الطريقة األيرلندية أو طريقة 
أولستر. ولتشعر بأنك جزء من الريف، يمكنك االستمتاع بعطلة 
في بيت بمزرعة منقطعة النظير، ولكن عليك الحجز في وقت 

مبكر حيث إن هذا النوع من العطالت يحظى بشعبية كبيرة، كما 
أنها طريقة رائعة للتعرف على السكان المحليين. 

تحاط المنازل الريفية الراقية في أيرلندا بمناظر بديعة، وتوفر 
مكاًنا فريًدا من نوعه لإلقامة في كثير من األحيان مع إمكانية 
الوصول إلى مجموعة متنوعة من الرياضات، بدًءا من صيد 

األسماك إلى دورات الطبخ الريفي. احجز مسبًقا إن أمكن. أما 
شبكة بيوت الشباب الشاسعة في أيرلندا، فتوفر أماكن اإلقامة غير 

المكلفة والمريحة التي تمنح المسافرين ذوي الميزانية الصغيرة 
استقاللية رائعة. تختلف المرافق، لذا تحقق من األمر مسبًقا. 

ويمكن التخييم واستخدام البيوت المتنقلة في أكثر من 200 موقع 
في أيرلندا، وتكون هذه األماكن عادة بالقرب من المناظر الخالبة 
واألخاذة، وتعد هذه الطريقة من الطرق الرائعة لالستمتاع بجمال 
الريف دون تكاليف باهظة. كما يمكن االستمتاع بعطالت الخدمة 

الذاتية في األكواخ األيرلندية التقليدية أو الشقق والشاليهات العصرية 
في القرى والبلدات والمدن.

الفنادق ودور الضيافة
Irelandhotels.com

irelandhotels.com هاتف: 9170 293 1 )0( 353+؛
اتحاد فنادق أيرلندا الشمالية 

nihf.co.uk هاتف: 6635 9077 028؛
الفنادق المقامة داخل قصور ريفية ومقاطعات الريف األيرلندي

 manorhousehotels.com هاتف: 8900 295 1 )0( 353+؛
irishcountryhotels.com
Blue Book )دليل أيرلندا(

irelands-blue-book.ie هاتف: 9914 676 1 )0( 353+؛
الطعام الجيد بأيرلندا 

goodfoodireland.ie هاتف: 8693 915 53 )0( 353+؛

 ُنُزل المبيت واإلفطار
 في أيرلندا

bandbireland.com هاتف: 2222 982 71 )0( 353+؛

 البيوت الريفية
)The Hidden Ireland Guide( دليل معالم أيرلندا 

hiddenireland.com +353 )0( 1 662 7166 :هاتف

 التخييم واستخدام البيوت المتنقلة )كرفان(
 المجلس األيرلندي للتخييم والبيوت المتنقلة

camping-ireland.ie 
 التخييم في أيرلندا الشمالية

discovernorthernireland.com/A-Guide-to-
Camping-and-Caravan-Parks-A30

 بيوت الشباب
An Óige - االتحاد األيرلندي لبيوت الشباب 

anoige.ie هاتف: 4555 830 1 )0( 353+؛ 
 بيوت الشباب للعطالت المستقلة

hostels-ireland.com هاتف: 786 158 1862 )0( 353+؛ 
 بيوت الشباب الدولية في أيرلندا الشمالية

hini.org.uk هاتف: 24733 903 028؛ 
 بيوت الشباب المستقلة في أيرلندا

 هاتف: 0130 973 74 )0( 353+ 
independenthostelsireland.com

 الخدمة الذاتية
 جمهورية أيرلندا

 اتحاد عطالت الخدمة الذاتية األيرلندية
letsgoselfcatering.com 

 أيرلندا الشمالية
 اتحاد عطالت الخدمة الذاتية في أيرلندا الشمالية

 authenticnorthernireland.com

 لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع:
Tourism Ireland GCC )السياحة في أيرلندا لدول مجلس 

 التعاون الخليجي( 
 آِيْسلِنغ ماْكِديرُموت 

amcdermott@tourismireland.com 
هاتف: 7863 4813 971+

يمكنك زيارة www.ireland.com للعثور على روابط 
ومعلومات بشأن جميع أماكن اإلقامة المعتمدة أو المسجلة 

في جزيرة أيرلندا، بما في ذلك الفنادق وُنزل المبيت 
واإلفطار، ودور الضيافة، وأماكن اإلقامة األخرى، وُسبل 

الخدمة الذاتية، والتخييم، والبيوت المتنقلة )كرفان(.

المعالم السياحية
لمزيد من المعلومات عن معالم أيرلندا السياحية، اطلع على موقع 
 .www.ireland.com ،اإللكتروني Tourism Ireland

ننصحك أيًضا بتجربة التواصل مع الجهات التالية لمعرفة المزيد 
عن المجموعة الرائعة من المنازل والحدائق التاريخية والمتاحف 
والقالع والمعارض ومناطق الريف الخالبة عند تخطيط الرحلة.

الجزيرة بالكامل
منازل أيرلندا وقالعها وحدائقها

 هاتف: 6428 777 87 )0( 353+
www.hcgi.ie

Heritage Island
 هاتف: 3870 775 1 )0( 353+

www.heritageisland.com
جمهورية أيرلندا

The Heritage Service
 هاتف: 6635 647 1 )0( 353+
www.heritageireland.ie

)CNCI( مجلس المؤسسات الثقافية الوطنية
 هاتف: 7384 662 64 )0( 353+

www.cnci.ie
أيرلندا الشمالية

هيئة البيئة بأيرلندا الشمالية
 هاتف: 0540 9054 028
www.doeni.gov.uk

)The National Trust( مؤسسة التراث القومي
 هاتف: 1895 800 0844

www.nationaltrust.org.uk
المتاحف الوطنية أليرلندا الشمالية

 هاتف: 0000 608 0845
www.nmni.com

مجلس متاحف أيرلندا الشمالية
 هاتف: 0215 9055 028

www.nimc.co.uk

 الصيد بالصنارة
في أيرلندا، تعيش مجموعة كبيرة من أنواع األسماك في شبكة 
المسطحات المائية الهائلة من بحيرات وأنهار وقنوات والبحر 
المحيط بها. وتتميز البالد ببنية أساسية رائعة لمراكز الصيد 

ومديري قوارب الصيد والمناطق المحيطة الخالبة، لذلك فال عجب 
من أن تصبح أيرلندا إحدى الوجهات المفضلة عالمًيا للصيد البحري 

وصيد أسماك المياه العذبة باستثناء سمك السلمون. لمزيد من 
www.ireland.com/angling المعلومات، يمكنك زيارة

النزهات المائية والرياضات المائية
تشمل الطرق المائية الرئيسية الثالثة نهر شانون والقنال الكبير 

وممر إيرن المائي. في الوقت الحالي، يعتبر المسار المائي األكثر 
تطوًرا هو ممر شانون-إرني المائي والبحيرات. ويمكن استئجار 
قوارب النزهات المائية المزودة بمقصورات للركاب، ويتراوح 

حجم القارب من فردين إلى 10 أفراد. وتكون الخبرة في التعامل 
مع القوارب مفيدة، إال أنها غير ضرورية حيث يتم توفير تدريب 
وتوجيه. ويمكنك ممارسة ركوب األمواج، والتجديف، واإلبحار، 

والغطس تحت الماء، والتجديف بقارب الكانو )الزوارق(، 
والغطس السطحي أو التزلج بالقوارب الشراعية، فإذا كنت تحب 

 الرياضات المائية، فإن أيرلندا هي وجهتك المثالية. 

 للحصول على االستشارات المالحية ومعلومات الرياضات المائية
 تواصل مع:

الجزيرة بالكامل
Waterways Ireland )الطرق المائية بأيرلندا( 

 هاتف: 3004 6632 028
 www.waterwaysireland.org

جمهورية أيرلندا
اتحاد الطرق المائية الداخلية أليرلندا

 هاتف: 5329 3832  028
www.iwai.ie

أيرلندا الشمالية
إدارة الثقافة والفنون والرفاهية

 هاتف: 8825 9025 028
www.dcalni.gov.uk

خدمات االستجمام في الهواء الطلق في أيرلندا الشمالية
 هاتف: 3930 9030 028

www.outdoorrecreationni.com
الرياضة في أيرلندا الشمالية
 هاتف: 1222 9038 028

www.sportni.net

ركوب الدراجات
تقدم مجموعة من الشركات جوالت سياحية بالدراجة مع مرشدين 
أو وحدك دون مرشد، ويمكنك استئجار الدراجات من جميع أنحاء 

www.ireland. أيرلندا. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة
com/cycling

األلعاب الغيلية
تثير الرياضة الغيلية الفريدة من كرة القدم والقفز الحماس واإلثارة 

مثلها مثل أي رياضة أخرى في أي من أنحاء العالم، ويمكن 
مشاهدتها في المالعب في جميع أنحاء أيرلندا، وكذلك في كروك 
 .)GAA( بارك بدبلن، التي يقع بها مقر االتحاد الرياضي الغيلي

 لمزيد من المعلومات، يمكنك التواصل مع:
www.gaa.ie هاتف: 3222 836 1 )0( 353+؛

الرجبي
يتميز كل من أقاليم أيرلندا األربعة بفريق رجبي قوي خاص 

به فضالً عن المنتحب الوطني الذي يتألف من العبين من 
كل مقاطعة ويعد واحًدا من أفضل الفرق في العالم. لمزيد من 

المعلومات، يمكنك التواصل مع:
www.irishrugby.ie هاتف: 3800 647 1 )0( 353+؛

كرة القدم
تحظى كرة القدم بشعبية هائلة في جميع أنحاء الجزيرة. 

لمزيد من المعلومات، يمكنك التواصل مع: 
جمهورية أيرلندا

اتحاد كرة القدم بأيرلندا 
www.fai.ie هاتف: 9500 899 1 )0( 353+؛

أيرلندا الشمالية
 اتحاد كرة القدم األيرلندي 

www.irishfa.com هاتف: 9458 9066 028؛

السالالت
قد تكون الجمعيات التالية مفيدة في مساعدتك في رحلة بحثك عن 

أسالفك في أيرلندا.
الجزيرة بالكامل

rootsireland.ie مؤسسة تاريخ األنساب األيرلندية؛ 
apgi.ie علماء األنساب المعتمدين بأيرلندا؛

جمهورية أيرلندا
مكتب علم األنساب )مكتبة أيرلندا الوطنية(

www.nli.ie هاتف: 0200 603 1 )0( 353+؛
مكتب السجل العام

www.groireland.ie هاتف: 2900 663 1 )0( 353+؛
األرشيف الوطني األيرلندي

www. هاتف: 2300 407 1 )0( 353+؛
nationalarchives.ie

أيرلندا الشمالية
مكتب السجالت العامة بأيرلندا الشمالية

www.proni.gov.uk هاتف: 4800 9053 028؛
مكتب السجل العام بأيرلندا الشمالية

www.nidirect.gov.uk/ هاتف: 3101 9151 028؛
gro

الجولف 
تضم أيرلندا أكثر من 400 ملعب جولف في جميع أنحائها، أي 
تتضمن أكثر من 30٪ من مالعب الجولف الكالسيكية الطبيعية 

ومالعب الجولف التي تتضمن متنزهات والتي تليق بمستوى 
البطوالت؛ مما يجعل أيرلندا اآلن واحدة من أفضل وجهات لعب 
الجولف في العالم. فممارسة الجولف في هذا البلد الرائع تجربة 

ال ُتنسى.
www.ireland.com/ لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة

golfing

ركوب الخيل وسباق الخيل
تتميز أيرلندا بجمال طبيعتها الخالب الذي يمكن اكتشافه من 
على صهوة جواد، وستجد شبكة كبيرة من مراكز الفروسية 

www.ireland. هناك. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة
com/equestrian أو مركز عشاق الفروسية بأيرلندا 

)Equestrian Holidays Ireland( على الموقع 
www.ehi.ie. تحظى سباقات الخيول بعشق بالغ في أيرلندا، 

وتضم البالد العديد من أروع مضامير السباق وأكثرها إثارة 
ومتعة حول العالم، والتي تنتشر في العديد من المناطق ما 

بين "بانتشيستاون" و"كورا" في مقاطعة كيلدير، ومضامير 
"داون رويال" في مقاطعة داون ومضامير "ليوباردستاون" 

و"فيريهاوس". ويتم أيًضا تنظيم عدد من مهرجانات سباق الخيل 
الرائعة، بما في ذلك المهرجانات في "غالواي" و"داونباتريك". 

وال يمكن أن ننسى سباقات "اليتاون ستراند" الفريدة في مقاطعة 
ميث، فُتعقد الفعالية على مساحة شاسعة من األرض التي تغطيها 
الرمال الذهبية وفًقا لقواعد السباق، وهي الوحيدة من نوعها في 

أوروبا. لمزيد من المعلومات وقائمة كاملة بالفعاليات، يرجى 

 معالم رائعة
وأنشطة مذهلة

 Horse( التواصل مع مركز سباقات الخيول في أيرلندا
Racing Ireland(. هاتف: 455455 45 )0( 353+؛ 

www.goracing.ie

اتحاد مؤسسات ركوب الخيل األيرلندي )AIRE( هو هيئة تنظم 
المعايير في مدارس ركوب الخيل ومراكز الفروسية في أيرلندا. 

ويحتوي موقعهم اإللكتروني على قائمة باألعضاء المعتمدين 
مون مجموعة كبيرة من خدمات ركوب  والمرخصين الذين يقدِّ

 الخيل لكل متسابق، بغض النظر عن القدرة أو الخبرة. 
www.aire.ie هاتف: 418 854 45 )0( 353+؛

أماكن اإلقامة

 أيرلندا معلومات أيرلندا معلومات

أيرلندا 5051 أيرلندا



Whilst every care has been taken to ensure accuracy in the compilation of this map, Tourism Ireland cannot accept responsibility for errors or omissions.
Due to the small scale of this map, not all holiday centres can be shown. The information on this map is correct at time of going to press. © 2017 Tourism Ireland.

Map creation by Michael Schmeling, www.maps.aridocean.com | Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA
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Roads in Ireland range from 
modern motorways to narrow 
country lanes, and driving 
in Ireland can be a magical 
experience, with scenic treasures 
around every corner.

MAP & ROUTE 
MILEAGE 
PLANNER

To view or download a copy of the ‘Great Irish
Road Trips’ guide, visit ireland.com

Our free Great Irish Road Trips app is available
on the App Store: now there really is no such 
thing as a wrong turn in Ireland!
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