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כיצד להשתמש במדריך זה

מ

הארוך באירלנד ,מתאפיינים בנוף מגוון — משדות חקלאיים בטיּפֶֶררי,

1

ועד מישורי אבן גיר ייחודיים בּבֶרן .אתרי־הנופש ההומים שעל גדות
הנהר מושכים אליהם מבקרים רבים ,ובאזור פזורות מצודות מימי־הביניים ועיירות

נהר שֶנ ֶן הוא מקור חיים,
והאזור משך אליו מתיישבים
כבר מימי־קדם .תמצאו כאן
כמה אתרים חשובים
מתקופת האבן ,כולל היישוב
החשוב בלֹוך גּור .מהמאה
החמישית היה האזור לב ממלכת
מאנסטֶר ,אחת מארבע הפרובינקיות
הקלטיות של אירלנד .צוק קֶשיל — מנזר
מבוצר ומיוחד במינו במחוז טיּפֶֶררי —
היה מושב מלכי מאנסטֶר במשך יותר
מ־ 700שנה.
הוויקינגים חדרו לעמק הנהר במאה
העשירית ונתקלו בהתנגדות עיקשת של
הקלאנים הג ֵילים .בתקופה הנֹורמאנית
בנו ראשי הקלאנים את טירת ּבָנֶרטי
ומבצרים אחרים ,שהתחרו בעוצמתם
במבצרי השושלות האנגלו־איריות.
הקלאנים החשובים ביותר היו בני

182

הנוף ,האופי וההיסטוריה של
כל אזור מתוארים כאן ,כדי
להראות איך האזור התפתח
לאורך ההיסטוריה ,ומה תוכלו
למצוא בו היום.

ּבאטלֶר ,רוזני אֹורמֹונד ,שהחזיקו
באדמות רבות בטי ּפֶֶררי; ובני
פיצג'רלד ,שהיו בעלי־האדמות
הגדולים באזור לימֶריק .לימֶריק
הייתה מרכזו האמיתי של חבל
ארץ זה כבר מימי־הביניים.
ב־ 1691הטיל ויליאם מאֹוראנז'
מצור על העיר .המצור הסתיים
בהסכם לימֶריק ,שהיה האות ל'מנוסת
אווזי הפרא' — הגירת האצולה הקתולית
לאירופה.
כרי הדשא השופעים הפכו את ש ֶנ ֶן
התחתי לארץ הפרות — ומראה פרות
רועות באחו טיפוסי לאזור זה .לפרקים
מפנים כרי הדשא את מקומם לעמקים
והרים ציוריים ,כמו ברכס ג ֶלטי שבדרום
טיּפֶֶררי .הנופים המרשימים ביותר הם
לחוף קלֵיר ,מחוז הידוע במיוחד בזכות
הזירה המוסיקלית הפורחת שלו.
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מיקומה של העיר לימֶריק בלב חבל הארץ הופך אותה למוקד
העניין הטבעי של מבקרים ,אך יש כאן עיירות מקסימות
נוספות בהן תוכלו לקבוע את בסיסכם — כמו ָאדֶר ,קֶ שיל
וקילאלֹו ,שמיקומה מתאים מאוד לטיולים לאורך הנהר .רוב
המקומות המעניינים בטיּפֶֶררי נמצאים בחלקו הדרומי של
המחוז ,בו יש ערים עתיקות כמו קלֹונמֶל וקֵ יר שעל נהר שּואיר.
כמעטבמחוז
ֶרט אֹודי
זאת,דיז
לעומת מנזר
ֵיר,בחורבות
ה־12
צלב ניצב מרשים מהמאה
עריםקלאוֵיר עיירות ,וטירת
אין
במחוז קל
ּבָנֶרטי היא מוקד העניין העיקרי באזור .מעבר לאיניש הולכת
נגני מוסיקה מסורתית בפיקל ( )Feakleשבמחוז קל ֵיר
הארץ ומקדירה בואכה הּבֶרן.
Banagher

ש�נֶן

אל טאל ֶמוֹר

כל האתרים מונה את האתרים
שבפרק ,ממוינים לקטגוריות:
כנסיות ,מוזיאונים וגלריות ,מבנים
היסטוריים ,פארקים וגנים.

אל פּוֹרטליש

מבנים היסטוריים
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 )Friaryמהמאה ה־ ,15ואילו
במרכז ּבל ֶקמילז ()Blackmills
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 +טירת רֹוסקֵרי והגנים
 .Castle Streetטל' # .0505-21850

To Grafton
Street
78

בתוך מרכז הקניות
ּפאו ֶורסקֹורט טָאּונאָאּוס

ּפאו ֶורסקֹורט
טָ אּונאָאּוס 4
 .South William Stמפה  .D4טל'
 10:00-18:00 # .671-7000ב'-ו'
( 20:00ה') 9:00-18:00 ,שבת,
 12:00-18:00א' .ראו גם קניות
באירלנד עמ' www. .352-55
powerscourtcentre.com

בנייתו של בית אחוזה גדול זה
()Powerscourt Townhouse
הושלמה ב־ 1774על־ידי רוברט
מֶק .המבנה נועד לשמש בית עיר
לוויקונט של ּפאוֶורסקֹורט ,לו
היתה גם אחוזה כפרית
באינישקֶרי (עמ' .)134-35
בבנייה נעשה שימוש בשחם
מאחוזת ּפאוֶורסקֹורט .היום שוכן
במבנה אחד ממרכזי הקניות
הטובים בדבלין .בתוכו תוכלו
להתענג על גרם המדרגות הראשי
העשוי עץ מהגוני ועל עיטורי־
הטיח המסוגננים של מייקל
סטֵיּפלטֹון.
בשנות ה־ 30של המאה ה־ 19הפך
המבנה מחסן וילונות ואריגים,

קתדרלת ּכָרייסט צֶ'רץ'
מטיילים ברחובות טֶמּפל ּבָר
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  294-98ועמ' 324-22

ראו עמ'.80-81

דב ל י ן

79

)(Dublin Civic Museum
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294-98

אולם מועצת ראשי הכנסייה באירלנד בו שוכנת עתה תערוכת דָּבליני ָה

כנסיית אָּודֹון הקדוש

דָּבליני ָה ועולם הויקינגים  8המועצה היתה עד  1983הגוף
השליט של הכנסייה של אירלנד.
 .St Michael’s Hillמפה  .B3טל'
המבנה והגשר הגבנוני המחבר
 # .679-4611פסחא-ספט':
בינו לבין קתדרלת ּכָרייסט צֶ'רץ'
 10:00-17:00מדי יום; אוק'-פסחא :נבנו בשנות ה־ 70של המאה
 11:00-16:00ב'-ו'10:00-16:00 ,
הקודמת .לפני פתיחת התערוכה
¢
שבת ,א' וחגים
לאומיים &.כניסה ( )1993שימש אולם מועצת ראשי
 23-26בדצ' 17 ,במרץ.
הכנסייה כמועדון לילה.
לקתדרלת ּכָרייסט צֶ'רץ' דרך
אל התערוכה ניתן להיכנס דרך
הגשרwww.dublinia.ie 7 .
המרתף ,בו פוסעים המבקרים
דרך שחזור בגודל אמיתי של עיר
תערוכת דָּבליני ָה ()Dublinia
מימי־הביניים .התערוכה מתארת
מנוהלת על־ידי עמותת ימי־
אירועים מרכזיים בתולדות
הביניים ועוסקת בתקופת
דבלין ,כמו מגיפת הדבר השחור
התהוותה של דבלין — מהגעת
האנגלו־נֹורמאנים ועד סגירת
ומרידת תומאס 'המשיי' (עמ'
המנזרים בשנות ה־ 40של המאה  .)38בקומת הקרקע יש דגם גדול
ה־( 16עמ'  .)38התערוכה שוכנת של העיר דבלין בשנת ,1500
תצוגה של ממצאים מחפירות ּווד
באולם מועצת ראשי הכנסייה
קי ,ושחזור של מבנים ,כולל
( )Synod Hallהניאו־גותי.

הוויקינגים בדבלין
הוויקינגים החלו לפשוט על אירלנד בסוף המאה
השמינית ,וייסדו את דבלין ב־ .841הוויקינגים בנו מצודה
בנקודת המפגש בין נהר ּפֹודל ונהר ליפי ,שם היתה בריכה
אפלה ( ,)Dubh Linnשממנה בא השם דבלין .היום
ניצבת במקום טירת דבלין .הוויקינגים גם הקימו יישוב
על גדות הליפי ,במקום הקרוי עתה ּווד קי (עמ' . )78
הוויקינגים עסקו גם בסחר בכסף ועבדים ובשוד ימי.
החל מ־ ,1014אחרי שהובסו על־ידי ּברין ּבֶרּו בקרב
קלֹונטארף (עמ'  , )34נטמעו הוויקינגים יותר ויותר
באוכלוסייה האירית ,ואימצו את אמונתה הנוצרית.
ב־ ,1170אחרי הפלישה האנגלו־נֹורמאנית בראשות
סטרֹונגּבֹו (עמ'  , )36דעך הסחר המשגשג בין האירים
לוויקינגים ,ורבים מהם גורשו למושבה נפרדת בשם
אֹוקס ֶמ נס ָט אּון השוכנת מצפון לנהר.

7

ציור של ספינה ויקינגית במפרץ דבלין
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הכוכבים אתרים שאסור
להחמיץ מצוינים בכוכב.

&

צוק ֶקשיל

מקרא

מצודה סלעית זו ,המתנשאת לפתע מתוך מישורי
טיּפֶֶררי ,היתה במשך אלף שנים סמל עצמתם של
הכמורה והמלוכה .מהמאה הרביעית או החמישית היתה
הטירה מקום מושבם של מלכי מאנסטֶר ,שממלכתם
השתרעה על־פני רוב דרום אירלנד .ב־ 1101הועברה
קֶ שיל לידי הכנסייה והפכה למרכז דתי חשוב .המצור
שהטיל עליה צבאו של קרֹומוֶול הסתיים בטבח 3000
מגיניה של המצודה ושם קץ לדרכה כמרכז דתי.
הקתדרלה ננטשה במאה ה־ 18ונמצאת היום בשיפוץ
מתמשך .חלק גדול מהמבנה מימי־הביניים עדיין עומד
על תילו ,וקפלת קֹורמֶק היא אחת הדוגמאות המרשימות
ביותר באירלנד לאדריכלות הרומאנסקית.

 4צלב פטריק הקדוש
(העתק)
 12קפלת קֹורמֶק
 13צריח עגול

צריח עגול

מצבת אֹוסקאלי (O'Scully
 )Monumentהיא מצבת זיכרון
מפוארת מ־ ,1870לזכרה של משפחת
בעלי־אדמות מקומית .המצבה נפגעה
בסופה שהתחוללה ב־.1976

המאה ה־12

המאה ה־13

 6מרפסת הקתדרלה
 7אולם התווך
 8מקום המצלב
 9הטראנסֶּפט הדרומי
 10בית המקהלה
 11הטראנסֶּפט הצפוני
המאה ה־15

הסלע

גובהו של הצריח העגול  28מ'.
ממרומי המבנה העתיק והגבוה
ביותר על הסלע יכלו תושבי
קֶשיל לסרוק במהירות את
המישור כדי לאתר
מקור סכנה
אפשרי.

 .צלב פטריק הקדוש

המסורת גורסת כי הגילוף על
צד מזרח של הצלב (St
 )Patrick's Crossהוא של
פטריק הקדוש ,שביקר בקֶשיל
ב־ .450הצלב הוא העתק
של הצלב המקורי
שעמד כאן עד
 1982ונמצא כעת
במוזיאון.

100
מ'

אולם זה ('Hall of the Vicars
 )Choralנבנה במאה ה־15

אולם
השינה

מקום
המצלב

כנסיית אָּודֹון הקדוש (St
 )Audoen’s Churchהיא
הכנסייה הקדומה ביותר מימי־
הביניים ששרדה בדבלין .היא
הוכרזה אתר לאומי והיא פתוחה
למבקרים בחודשי הקיץ.
אולם התווך מן המאה ה־15
נשמר ,וכמוהו גם שלושה
פעמונים שנוצקו ב־.1423
הכנסייה ניצבת בחצר כנסייה נאה
ובה מדשאות מטופחות וערוגות
שיחים .מאחורי הכנסייה יש
מדרגות המובילות מטה לקשת
אָּודֹון הקדוש (St Audoen’s
 ,)Archשהיא השריד היחידי
לשער הכניסה העתיק לעיר .משני
עברי השער יש קטע משוחזר של
חומות העיר במאה ה־.13
לידם נמצאת הכנסייה הקתולית
של אָּודֹון הקדוש (St Audoen’s
)Roman Catholic Church
משנות ה־ 40של המאה ה־.19
בקונכיות שליד דלת הכניסה יש
מים קדושים.

0

 1משרד כרטיסים
 2אולם מקהלת
הוויקארים (מוזיאון)
 3אולם השינה
 5טירה

אולם מקהלת הוויקארים

בבית המקהלה ( )Choirנמצא קברו של
מילר מגראת בן המאה ה־ .17מגראת חולל
שערורייה כששימש ארכיבישוף
פרוטסטנטי וקתולי בעת ובעונה אחת.

צריח כנסיית אָּודֹון הקדוש

ה ת ח ת י
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חורבות מנזר אֹואָר ( )1272עם צוק קֶ שיל ברקע

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  306-09ועמ' 335-33

3

מטבח של סוחר בשלהי ימי־
הביניים .לוחות מידע מספרים על
נושאים כמו סחר ,סוחרים ודת.
.60
התערוכה הורחבה וכוללת עתה
גם את תערוכת עולם הוויקינגים (Long Hall
0
50
( ,)Viking Worldבה ניתן ללמוד
על העובדות שמאחורי
המיתוסים אודות הוויקינגים.
324-22מגדל מייקל הקדוש (St
 ,)Michael’s Towerהמתנשא
לגובה של  60מ' ,הוא אחת
מנקודות התצפית הטובות ביותר
על העיר.
 .High St, Cornmarketמפה .B3
טל'  # .677-0088כל השנה.

ש ל

אמצע מרץ-אוק' :מדי יום; נוב' ו־דצ':
שבת ו־א' 7 & .מוגבלת8 .

אדֶר
חנויות ססגוניות ברחוב מֵיין ( )Main Streetשל ָ

1779

)City Assembly
House
.

באתר זה ( Lough Gur(, 26ק"מ
מדרום ללימֶריק ,היה יישוב גדול
בתקופת האבן ( 3000לפנה"ס).
כיום שוכן באגם דמוי הפרסה
ובגבעות שסביבו פארק
ארכאולוגי .סביב האגם יש הרבה
אבנים ניצבות ותילי־קבורה ,כולל
קברים מגאליתיים .אחד האתרים
המרשימים ביותר הוא מעגל
האבן הגדול (Great Stone
 ,)Circleשגילו  4000שנה .המעגל
נמצא ליד הפארק ,סמוך לכביש
.Limerick-Kilmallock
בחפירות שנערכו בשנות ה־70
של המאה הקודמת התגלו כאן
בקתות קש מעוגלות וסגלגלות,
ויסודות של מבני אבן .במרכז
ההדרכה ,השוכן בבקתות דמויות

פרנציסקני

196

הכוכבים

y

מפת דרכים .Co Limerick .B5
מרכז מבקרים טל' .061-360788
 #מאי-ספט' :מדי יום7 & .
מוגבלת- .
www.shannonheritage.com

c
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מוקד העניין בעיירה זו הוא צוק
קֶ שיל (עמ'  )196-97הנפלא
מימי־הביניים .רבים נוהגים ללון
בעיירה כדי ליהנות ממראה
הטירה המוארת בלילה באור
הזרקורים .ממלון Cashel Palace
— מבנה מפואר מתקופת המלכה
אן שהיה פעם ארמון הבישוף —
חזית מלון Cashel Palace
יש דרך פרטית המובילה אל
הצוק .ליד המלון נמצאים שרידי
אלו של תקופת האבן ,תוכלו
מנזר הצלב הקדוש i
טירה מהמאה ה־ ,12שהפכה
ליהנות ממצגות אורקוליות,
מפת דרכים Thurles, Co .C5
למלון  .Kearney Castleבערבים
דגמים של מעגלי אבן ,תאי
 .Tipperaryטל'
 c £ .0504-43241#ניתן לדגום את התרבות האירית
קבורה וכלי עבודה ונשק.
אל  9:00-20:00 .Thurlesמדי
הפרהיסטוריים
נוסף לאתרים
המסורתית במרכז המורשת ּברּו
יום7 8 & .
שברחבי חצי־האי קנֹוקאדּון
ּבֶרּו (Brú Ború Heritage
( )Knockadoonיש שתי חורבות מנזר הצלב הקדוש ( .)Centre Holy Crossהמרכז קרוי על שמו של
ּברין ּבֶרּו ,מלכה של מאנסטֶר
 )Abbeyהוקם על־ידי
טירה חדשות יותר — טירת
במאה העשירית (עמ' .)34-35
ּבּורשי ֶיה ( )Bourchier's Castleהבנדיקטינים ב־ .1169הוא
זכה בשמו בזכות הטענה ששבב
במרכז יש תאטרון עממי ,מוסיקה
וטירת ּבל ֶק (,)Black Castle
שהיו ממקומות מושבם של רוזני עץ שניתן לו הוא חלק מהצלב
מסורתית ,נשפים בסגנון מסורתי
דֶזמֹונד במאה ה־ .13שתי הטירות עליו נצלב ישו .המנזר שוקם
וסדנת עבודות־יד .למרגלות הצוק
והמקום שב והפך למקום
נמצאות ליד האגם.
ניצב מנזר דומיניקני
פולחן ועליה־
()Dominican Friary
רֹוסקֵרי u
לרגל .המבנה
מהמאה ה־.13
מפת דרכים  * .Co Tipperary .C4הניצב במקום היום
הכנסייה הצנועה
 Heritage Centre, n c £ .5500נבנה ברובו במאה
בנויה אבן חול ויש לה דלת
 # )0505-21850( Castle Stאמצע ה־ 15על־ידי בני המסדר
מערבית נאה ,מגדל מהמאה
אפר'-אוק' :מדי יום.
הציסטרסיאני ששלט
ה־ 15וחלונות רומח (לאנסֶט).
www.heritageireland.com
במנזר מ־.1180
ליד קֶ שיל ,בלב אדמות
עיירת מנזרים זו ( ,)Roscreaעל הכנסייה החיננית,
חקלאיות ,ניצבים שרידיו
שצורתה כצלב ,היא אחת
הדלים של מנזר אֹואָר (Hore
גדות נהר ּבאנֹו ,היא מרכז
הדוגמאות הנאות
 )Abbeyהציסטרסיאני מהמאה
היסטורי מעניין .טירת רֹוסקֵרי
לאדריכלות הגותית־
ה־ .13המנזר נבנה מחדש
( )Roscrea Castleהאנגלו־
גילוף של הצליבה
נֹורמאנית נבנתה במאה ה־ 13ויש מאוחרת באירלנד
הקדוש מאוחר יותר ,ובמאה ה־15
במנזר הצלב
בה מגדל ,קירות מסך ושני מגדלי והיא מעוטרת
נוסף לו מגדל .הסָקֶרריּום
בחלונות מּוליֹון (חלונות
(חדר תשמישי־הקדושה) עם
פינה .בחצר הטירה ניצב בית
דֵימֶר ( — )Damer Houseבית־ מחולקים) ועמודים
קמרונות החבית ,אולם התווך
אחוזה מרשים בסגנון המלכה אן ,מגולפים.
ובית מועצת המנזר הם חלק
טירת פֶרני ()Farney Castle
מהמבנה הקדום יותר.
עם גרם מדרגות מרהיב וגן
הסמוכה היא הצריח העגול היחיד
ג'ורג'יאני .מעל לנהר ניצב מנזר
 Fמרכז המורשת ּברּו ּבֶרּו
באירלנד המשמש בית משפחה.
קרֹונ ֶן הקדוש (St Cronan's
 .Cashelטל'  # .062-61122יוני-ספט':
מדי יום; אוק'-מאי :ב'-ו'= 7 .
הצריח נבנה ב־ 1495ומשמש
 )Monasteryשבו צלב ניצב,
www.comhaltas.ie
היום כסטודיו לעיצוב וכשלוחה
גמלון כנסייה רומאנסקי וצריח
עגול קטום .ברחוב אֶּבי ( Abbeyשל המעצב האירי הבילאומי
 Rמנזר דומיניקני
 7 .Dominic Streetמוגבלת.
 )Streetניכרים שרידיו של מנזר סיריל קאל ֶן.
(Franciscan

.
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מפת דרכים .Co Tipperary .C5
Heritage Centre, n c .2500
.)062-62511( Main St
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דאנֵריבֶן .כיום יש כאן כנסייה
 # .)061-396255( Main Stפבר'-
קתולית ומנזר .מול המנזר ,ליד
דצ' :מדי יום.
גשר מקושת מאבן ,נמצאת
www.discoverireland.ie
בריכת הכביסה ,שהיא בית
מכבסה משוחזר.
ָאדֶר ( )Adareמוצגת בעלוני
ליד הגשר הראשי שבדרך לימֶריק
התיירות ככפר היפה באירלנד,
אף כי הציניקנים מוסיפים כי זהו ( )Limerick roadנמצא המנזר
הכפר האנגלי היפה ביותר
האֹוגּוסטיני (Augustinian
באירלנד ,שכן טיפוחו המושלם
 ,)Prioryאותו הקימו בני
אינו עולה בקנה אחד עם תפישת פיצג'רלד ב־ .1315המנזר ,הידוע
היופי האירית .הכפר היה בעברו גם בשם 'המנזר השחור' ,הוא
נחלת משפחת פיצג'רלד ,רוזני
מבנה מנזר משופץ עם מגדל
קילדֵייר ,ומראהו הנוכחי הוא
מרכזי ,גילופים עדינים ,קלֹויסטֶר
בעיקר תוצר פועלם של רוזני
מרשים וסֶדילי ָה ( ,sediliaגומחת
דאנֵריבֶן ,ששיקמו אותו בשנות
ספסל) חיננית עם שלושה
ה־ 20וה־ 30של המאה ה־.19
מושבים מגולפים .הגשר הוא
הכפר הוא גלוית נוף מושלמת של נקודת התצפית הנוחה ביותר אל
בתי אבן מטופחים ,גגות קש,
טירת דֶזמֹונד (Desmond
וחורבות נאות — הכל בתוך
 — )Castleטירה פאודלית
מסגרת של יערות.
מהמאה ה־ 13על גדות נהר מָיאָג
לשכת המידע לתיירים נמצאת
(.)Maigue
ליד מרכז המורשת (Heritage
ליד הטירה נמצאת גם אחוזת
 ,)Centreשבו תערוכה טובה של
ָאדֶר ( — )Adare Manorמלון
ההיסטוריה המנזרית של הכפר.
פאר ומסלול גולף (עמ' .)307
בשטח הפארק הגדול ( 9קמ"ר)
לידו נמצא המנזר הטריניטרי

כל הערים החשובות ומקומות
מעניינים נוספים מתוארים בנפרד.
הם מופיעים במדריך בסדר מספורם
במפת האזור .על כל מקום ,מצוין
מידע על מבנים חשובים ואתרים
אחרים בו.
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מוצג בצבע אדום.
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מידע על נסיעה באזור תוכלו
למצוא כאן.
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Brosna

מקרא
כביש ראשי
כביש משני
כביש צדדי
מסלול נופים
מסילת רכבת ראשית
מסילת רכבת משנית
גבול מחוז
פסגה

יש שתי חורבות מעניינות.
כנסיית ניקֹולאס הקדוש (St
 )Nicholasוקפלת צֶ'נטרי
( )Chantry Chapelנבנו במאה
ה־ ,12ואל שתיהן ניתן להגיע
בשביל מסומן .המנזר
הפרנציסקני (Franciscan
 )Friaryהחינני מהמאה ה־,15
לעומתם ,מוקף במסלול הגולף,
אף כי ניתן לראותו בבירור מן
השביל.
בלב הכפר נמצא מלון Dunraven
 Armsהאלגנטי (עמ'  ,)306ממנו
יוצאים מסעות הציד המקומיים.
כמה מהבקתות הסמוכות ,שנבנו
אדֶר
בקתה עם גג קש טיפוסית בכפר ָ
ב־ 1828לתועלת עובדי האחוזה
אֶָדר t
( )Trinitarian Prioryשייסדו בני של רוזן דאנֵריבֶן ,הפכו לבתי־
קפה ומסעדות חביבים.
פיצג'רלד ב־ .1230המנזר שוקם
*
בהתלהבות מופרזת על־ידי רוזן

מקרא
מפת רחובות מאוירת
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אל
קילארני

בתוך שֶ נ ֶן התחתי
הכבישים מתפשטים מלימֶריק לכל רחבי האזור ,כך
שיש גישה נוחה לרכב ממונע .מעבורת המכוניות
מטֶרּבֶרט ( )Tarbertשבקֶ רי ,לקילימֶר ( )Killimerשליד
קילראש (מחוז קל ֵיר) היא דרך נוחה לחצות את השֶנ ֶן.
יש קווי רכבת מלימֶריק לקלֹונמֶל ,קֵ יר וקאריק ,אך
במקומות אחרים תצטרכו להסתמך על קווי
האוטובוסים .רשת קווי האוטובוס דלילה למדי,
במיוחד במחוז קל ֵיר ,אף כי אוטובוסים מלימֶריק לּבֶרן
חולפים על־פני צוקי מֹואֵיר .יש סיורי אוטובוסים
מלימֶריק לכמה מהאתרים הפופולריים ביותר ,כמו
טירת ּבָנֶרטי והּבֶרן.

לסימולי מפה נוספים ראו דש אחורי

מ'

ורק בשנות ה־ 60של המאה
פיתח מאז זהות 'אלטרנטיבית'
העשרים הוחל בשיקומו ,כדי
ולמרות ביטול התוכנית לבניית
להפכו למרכז קניות הכולל גלריות ,מסוף ,האמנים והצעירים נשארו.
חנויות ענטיקות ,דוכני תכשיטים ,הציניקנים האירים מכנים את
בתי־קפה וחנויות אחרות .החצר
האזור 'רובע האמנויות הרשמי'
הפנימית הסגורה ,שמעליה כיפת של העיר ,אבל אף אחד לא מקשיב
זכוכית ,היא מקום מפגש חביב על לציניקנים :הרובע גדוש ברים,
הדבלינאים .אפשר להגיע אל
מסעדות ,חנויות וגלריות ,ופיתוח
המרכז גם מרחוב גֶרפטֹון ,במורד אזורי מגורים ומסחר אפנתיים
סמטת ג'ונסון קֹורט (Johnson
מוסיף לכוח המשיכה שלו.
.)Court alley
בין המקומות המעניינים ביותר
באזור :הפרויקט ( ,)Projectבית
טֶ מּפל ּבָר 5
למופעי אמנות מיצג אוונגרדיים;
והמכון האירי לקולנוע (Irish
מפה  .C3מידע על טֶמּפל
עמ'ּבָר.114טל'  ,)Film Instituteהסינמטק
 677-2255בידור בדבלין
הפרויקט  .East Essex Street 39טל' האירי ,שבו גם מסעדה־בר וחנות
פופולריים.
 .881-9613המכון האירי לקולנוע
 .6Eustace Streetטל'  _ .679-5744כיכר מיטינג הָאּוס (Meeting
 )House Squareהסמוכה היא
דָיבֶרזֶ'נז( ,מאי-ספט')www. .
temple-bar.ie
אחד מאתרי דָיבֶרז ֶ'נז
( ,)Diversionsפרויקט קיצי של
אזור טֶמּפל ּבָר ()Temple Bar
מופעי מוסיקה ,תאטרון והקרנות
חובק שורה של סמטאות
סרטים באוויר הפתוח (וחינם).
מרוצפות אבן בין הבנק של
עוד תמצאו בכיכר את ארכיון
אנגליה (עמ'  )60וקתדרלת
ּכָרייסט צֶ'רץ' .לאורך הסמטאות
תמצאו מסעדות ,חנויות
ייחודיות ומקומות בילוי לילי
משובחים .במאה ה־ 18היה אזור
טֶמּפל ּבָר משכנן של דמויות
מפוקפקות — רחוב פֹונז
( )Fownes Streetהיה ידוע
בבתי־הזונות שלו .כאן נולד גם
פאב בטֶמּפל ּבָר
חבר הפרלמנט הנרי גֶרטֶן (עמ'
 .)40בעלי־מלאכה ואּומנים ,כמו הצילום הלאומי (National
שענים ודפסים ,חיו ועבדו באזור  ,)Photographic Archiveאת
טֶמּפל ּבָר עד שהתיעוש של אחרי הגלריה לצילום (Gallery of
 ,)Photographyושוק מזון אורגני
מלחמת־העולם השנייה הוביל
מצוין ביום שבת .תוכלו לדגום שם
לדעיכת האזור.
צדפות ,אלתית (סלמון) ,גבינה
בשנות ה־ 70של המאה הקודמת
קנתה חברת התחבורה הלאומית ,ומוצרים מקומיים אחרים.
 ,CIÉחלקת אדמה ברובע ובנתה
ּווד קי 6
בו מסוף אוטובוסים גדול .לפני
תחילת הבנייה השכירה החברה
מפה .B3
בזול חלק מהחנויות והמחסנים
הישנים לאמנים צעירים ולחנויות רציף העץ ( )Wood Quayקרוי
תקליטים ,בגדים וספרים .האזור כך על־שם תומכות העץ ששימשו
כדי לייבש את האדמה באזור.
בּווד קי נערכו חפירות מקיפות,
שחשפו את שרידי אחד הכפרים
הוויקינגים הקדומים ביותר
באירלנד (עמ'  .)79הרציף נפתח
לציבור ב־.2008
מוצגים ויקינגיים מעניינים ורבי־
ערך מהחפירות ניתן לראות
בתערוכת דָּבליני ָה (עמ' )79
ובמוזיאון הלאומי (עמ' .)66-67
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מרכז דבלין מחולק לשלושה
אזורי אתרים .לכל אחד מהם
מיוחד פרק נפרד ,שבתחילתו
רשימה של האתרים
המופיעים בפרק .פרק רביעי,
מחוץ למרכז העיר מתמקד
בפרוורי העיר ובמחוז דבלין.
האתרים ממוספרים ומצוינים
במפת האזור .תיאורי האתרים
מוצגים לפי סדר המספרים
הסידורי במפה ,כדי להקל על
איתור האתרים בתוך כל
פרק.
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דרום־מערב דבלין

אזור הסמוך לטירת דבלין יושב חומות מגן חזקות .ליד כנסיית אָּודֹון
כבר בתקופה הפרהיסטורית ,הקדוש ניתן לראות קטע משוחזר
ומגרעין זה צמחה העיר .דבלין מחומות העיר העתיקה .שריד מוחשי
יותר לאנגלו־נֹורמאנים הוא
קיבלה את שמה מהבריכה האפלה
קתדרלת ּכָרייסט צֶ'רץ' הגדולה,
(באירית)Dubh Linn ,
וקתדרלת פטריק הקדוש,
שנוצרה במפגש הנהרות
שהיא הכנסייה הגדולה
ליפי ( )Liffeyוּפֹודל — נהר
ביותר באירלנד .בתקופה
שפעם עבר במקום בו
הג'ורג'יאנית החלה העיר
ניצבת טירת דבלין .הנהר
מתרחבת לצפון ולמזרח,
זורם היום בתעלות מתחת
ורחובות האבן הצרים של
לפני הקרקע ומזרזף אל תוך
ֶט מ ּפ ל ָּב ר ה פ כ ו ל ר ו ב ע
הליפי ליד גשר גֶרטֶן .חפירות
יד זיכרון לטּורלֹוך
בקתדרלת האּומנים והסוחרים .טֶמּפל ּבָר
קי
ארכאולוגיות מאחורי ּווד
אֹוקארֹול ֶן
שעל גדות הליפי ,גילו כי פטריק הקדוש הוא היום הרובע האפנתי של
העיר ,ותוכלו למצוא בו מגוון
הוויקינגים הקימו תחנת
חנויות ובתי־קפה אלטרנטיביים.
סחר במקום בסביבות השנה .841
אחרי פלישת סטרֹונגּבֹו ב־ 1170החלה ּפאו ֶורסקֹורט טָאּונאָאּוס ,בית־אחוזה
דבלין של ימי־הביניים להתהוות .אלגנטי מהמאה ה־  ,18הפך לאחד
האנגלו־נֹורמאנים בנו סביב הטירה ממרכזי הקניות הטובים ביותר בעיר.

לכל אזור באירלנד יוחד צבע
שונה .מפתח הצבעים מופיע
בדש השער.

כל האתרים

D

דבלין וסביבותיה

דב ל י ן

73

מחוץ לדבלין ,חולקה אירלנד
לשבעה אזורים ,שלכל אחד
מהם מוקדש פרק משלו .הערים
והמקומות המעניינים ביותר
ממוספרים במפת האזור.
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בשולי העמודים הקשורים
לדבלין יש לשונית אדומה.

אזוריה של אירלנד

מבוא

עתיקות .האזור הוא גם ביתה של זירה מוסיקלית תוססת

מתארים את כל האתרים החשובים ,בליווי
מפות ,תמונות ואיורים .המלצות על מסעדות
ומלונות תוכלו למצוא בפרק מידע שימושי.
בחלק האחרון ,חשוב לדעת ,תוכלו להסתייע
במידע ובטיפים על כל הנושאים החשובים,
ממערכת הטלפונים ועד מערכת התחבורה
של הרפובליקה האירית וצפון אירלנד.

דריך זה יסייע לכם להפיק את המיטב
מביקורכם באירלנד .תמצאו בו
המלצות ממומחים ומידע שימושי
מפורט .בחלק הראשון ,היכרות עם אירלנד,
תוכלו ללמוד על אזוריה השונים של המדינה
ועל הרקע ההיסטורי והתרבותי שלה .שבעת
הפרקים האזוריים והחלק דבלין וסביבותיה

מ ריק • טי ֶּפ ֶררי
ק ֵל יר • לי ֶ

לושת המחוזות החובקים את חלקיו הנמוכים יותר של נהר שֶנ ֶן ,הנהר

עבור זמרי המקהלה
המובחרים של קֶשיל .על
תקרת האולם ,שהיא שחזור
מודרני על־בסיס התוכנית
האדריכלית מימי־הביניים ,יש
כמה קֹורּבֹו (בליטות אבן
תומכות) כמו מלאך צבוע זה.

3

4

אתרים מרכזיים באירלנד זוכים
לתיאור מפורט על שני עמודים
או יותר .מבנים היסטוריים מוצגים
בחתך כדי לחשוף את פנים המבנה.
הערים המעניינות ביותר ומרכזי
הערים מוצגים במפות מאוירות ,עם
ציון ותיאור של האתרים הנבחרים.

מידע מפורט

האתרים בדבלין מתוארים ,כל אחד
בנפרד ,עם כתובות ,מספרי טלפון
ומידע על שעות פתיחה ודמי כניסה.

כניסה

המוזיאון שבחדר
התחתי כולל גילופי
אבן וביניהם צלב
פטריק הקדוש.

המומלצים
 .הקתדרלה
 .קפלת קֹורמֶק

בית־הקברות

 .צלב פטריק הקדוש
הטראסֶפט הצפוני

לוחות משלושה קברים מהמאה ה־ 16בטראנסֶּפט הצפוני
מעוטרים בגילופים מורכבים ורעננים להפליא .בגילוף זה ,על
הקיר הצפוני ,נראים עלי גפן וחיות משונות ומסוגננות.

חומה חיצונית

הפרטים החשובים
 .הקתדרלה

מסגרות מידע מאירות נקודות
ראויות לציון הקשורות
לאתרים.

לקתדרלה הגותית נטולת הגג יש
חומות עבות ומלאות מעברים
סודיים .בטראנסֶּפט הצפוני ניתן
לראות אותם מגיחים מבסיס
החלונות.
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  306-09ועמ' 335-33

מפת דרכים .Cashel .C5
טל'  £ .062-61437אל .Thurles
 cאל  # .Cashelמדי יום .תח'
יוני-אמצע ספט' ;9:00-19:00 :אמצע
מרץ-תח' יוני ואמצע ספט'-אמצע
אוק' ;9:00-17:30 :אמצע אוק'-
אמצע מרץ.9:00-16:30 :
 24-26 ¢בדצ'8 7 & .

סלע אבן
גיר

 .קפלת קֹורמֶק

הקפלה ( )Cormac's Chapelמעוטרת בגילופי אבן
רומאנסקיים ,שהם היהלום בכתרה של הטירה.
בטימּפָנֹון שמעל לדלת הצפונית ניתן לראות
קנטאור חבוש קסדה המכוון את קשתו אל אריה.

הפרטים החשובים מספקים
מידע לו תזקקו כדי לתכנן
את ביקורכם באתרים
החשובים.
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לגלות את אירלנד

ירלנד מושכת אליה תיירים
בזכות המורשת התר ־
בותית שלה ,הנוף עוצר
הנשימה וסגנון החיים הנינוח של
תושביה .חלק לא מבוטל מהעונג
שבטיול באירלנד נובע מחמימותם
הכנה של תושביה .נופיה המרהיבים

של אירלנד מנומרים חורבות קלטיות,
מצודות עתיקות ובתי־אחוזה נאים,
המעניקים לאי מלכותיות מסוימת.
פרקי המדריך מחולקים לפי שמונה
אזורים בקידוד לפי צבעים ,כשכל
פטריק אזור חובק מחוזות של הרפובליקה
הקדוש האירית או של צפון אירלנד.

דבלין
• טריניטי קולג' העתיק
• האוצרות הקלטיים של
המוזיאון הלאומי
• תאטרונים ופאבים נפלאים

דבלין היא עיר קומפקטית ,שרוב
אתריה נמצאים במרחק הליכה
קצר זה מזה .בשנים האחרונות
הפכה העיר קוסמופוליטית יותר,
ויש בה מבחר עשיר של פיתויים
לתיירים .בטריניטי קולג',
שהוקם ב־ 1592על־ידי המלכה
אליזבת' הראשונה ,נמצאת
הספרייה העתיקה המרשימה,
ובה כתבי־יד מימי־הביניים כמו
כתב־היד של קֶלז (עמ' .)62-64
במוזיאון הלאומי (עמ' ,)66-67
הסמוך לקולג' ,תוכלו ללמוד על
עברה המרתק של אירלנד ,ואילו
בגלריה הלאומית (עמ' )70-71
יש מוצגים נפלאים ,במיוחד
באגף המילניום.
בדבלין יש תאטרון מעולה
ומחזות של גדולי המחזאים של
אירלנד מוצגים בתאטראות כמו
האֶּבי (עמ'  ,)88שייסד המשורר
ייטס.
ברובע טֶמּפל ּבָר השוקק (עמ'
 )78תוכלו לבלות בפאבים

עוברי־אורח על גשר האּפֶני
שמעל נהר ליפי בדבלין
קתדרלת קֹואּוב בקֹורק

ל ג ל ו ת

א ת
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שֶ נ ֶן התחתי

פנים הארץ

• הּבֶרן הקשוח
• צוקי מֹואֵיר המלכותיים
• יישובים נוצריים קדומים

• הקברים העתיקים של ניּוגֵריינג'
• חורבות קלֹונמֶקנֹויז

נהר שֶנ ֶן מתפתל כאן ,בדרכו אל
הים ,בין סלעי גיר צחיחים
ואדמות ביצה .בּבֶרן הנרחב (עמ'
 )186-88צומחים רק מעט עצים
ונופו המרשים נראה כאילו לא
מהעולם הזה .צוקי מֹואֵיר (עמ'
 )184צונחים מגובה של  200מ'
אל תוך ערפל הים וגליו
העצומים של האוקיינוס
האטלנטי ,ויוצרים את אחד
החופים המרשימים במדינה.
צוק קֶ שיל (עמ'  )196-97נבנה
במאה החמישית והיה מעוזם
הראשון של מלכי מאנסטֶר,
ומאוחר יותר גם של הכנסייה.

חזיתות חנויות ססגוניות
במרכז גֹולו ֶוי שבמערב אירלנד

פנים הארץ .מעל הנוף המרשים
מרחף הנץ הנודד ,ולמטה רועים
סוסי קֹונ ֶמאֶרה הפראיים־
למחצה.
גֹולו ֶוי (עמ'  )210-11היא העיר
הצומחת ביותר באירלנד ,אך
עדיין משמרת את קסמה
העתיק.
צפון־מערב אירלנד

אגמי קילארני שבמחוז קֶ רי ,טובלים בירוק עז

ובמסעדות הומים ולטעום מעט
מהקֶרק האירי המסורתי .אל
תשכחו ,עם זאת ,שעלות המחיה
בדבלין גבוהה בהרבה מבשאר
המדינה.

• חופים נטושים וטרשיים
• ערים קלטיות פרהיסטוריות

קו החוף המפורץ של חבל ארץ
ציורי זה מתמזג אל הפסגות
דרום־מזרח אירלנד
הגבוהות ביותר של האי .תוכלו
• ּפאו ֶורסקֹורט
לחוות כאן מאות קילומטרים
• הרי וויקלֹו
של מסלולי הליכה ורכיבה על
• חופים יפים
אופניים ,כולל מסלול טבעת
קֶ רי (עמ'  )164-65המהולל,
דרום־מזרח אירלנד הוא אחד
מאזורי הנופש הפופולריים
המקיף את חצי־האי איבֶָרה.
ביותר במדינה ,בזכות מזג אוויר אגמי קילארני הצלולים (עמ'
שִמשי ויציב יותר מבשאר חבלי  )162-63נחבאים בין הגבעות
הירוקות של קֶ רי ונחשבים יעד
המדינה .בעיר הנמל רֹוסל ֵיר
(עמ'  )151יש חוף נאה של  9.5חופשה מועדף.
ק"מ וסמוך לו יש גם מסלול גולף קֹורק (עמ'  )174-77התרבותית
מעולה.
והשוקקת היא עיר קטנה ויפה
אדמות ּפאו ֶורסקֹורט (עמ'  134-עם סמטאות מתפתלות ורציפים
לאורך הנהר .ליד העיר נמצאות
 ,)35השוכנת למרגלות הר
חורבות מנזר ּבלארני (עמ'
הסוכר הגדול ,משתרעות
 ,)171בהן נעמדים המבקרים
למרחקים ,עם גן איטלקי
מרשים ,המשתפל מטה
בתור כדי לנשק את אבן ּבלארני,
במדרגות טראסה מסוגננות.
המעניקה להם את ברכת הלשון
בגל ֶנדֶלֹוק (עמ'  )140-41שבהרי הפטפטנית .ממזרח לקֹורק
וויקלֹו ,תוכלו להתענג על
נמצאת מזקקת מידלטֹון
חורבותיו המרשימות של יישוב הישנה (עמ'  )179בה תוכלו
הנזירים שהקים קווין הקדוש
לקיים סיור וטעימות שאף חובב
במאה השישית.
וויסקי לא יחמיץ.

במישורי המרעה של פנים הארץ
נולדה התרבות האירית .קברי
המעבר המסתוריים בניּוגֵריינג'
(עמ'  )246-47הוקמו בסביבות
 3200לפנה"ס ,עוד לפני שהקלטים
הגיעו לאירלנד .במקום בו ניצב
המנזר המשגשג של קלֹונמֶקנֹויז
(עמ'  )250-51יש עתה חורבות
מסתוריות .בּביר (עמ' )253
האלגנטית תמצאו שילוב של
תכנון ג'ורג'יאני ובתים משוחזרים
להפליא.
צפון אירלנד
• דרך הענקים
• ארץ האגמים המרהיבה
• חיי הלילה של בלפאסט

משך שנים רבות היתה צפון
אירלנד שם נרדף לעימות עקוב
מדם .בשנים האחרונות מתחילים
התיירים לגלות את קסמי האזור,
בו שוכנים הרי מֹורן (עמ' )284
ולֹוך נ ֵיי (עמ'  ,)274האגם הגדול
במדינה.
בלפאסט (עמ'  )276-79היא
עיר מרתקת .במערב העיר תוכלו
לראות ציורי־קיר בהם מפגינים
תושביה את הזדהותם הפוליטית.
רובע הקתדרלה של בלפאסט
שוקק תרבות ,עם פנינים
קולינריות ואדריכליות לאורך
הרחובות.
דרך הענקים (עמ' ,)262-63
תצורה געשית מיוחדת של עמודי
בזלת ,היא מראה מרהיב עין,
המוסיף לקסמו הקישח של חוף
דרך הענקים (עמ' .)261

דֹולמֶן ּפֹולנ ֶּברֹון ניצב על
מישור סלעי הגיר של הּבֶרן

צפון־מערב אירלנד היה תמיד
חבל ארץ מבודד ומנותק .היום
חיים בו דוברי אירית רבים.
בולטים בנופיו הסוערים צוקי
סליב ליג (עמ'  ,)229ששעתם
היפה היא לעת שקיעה ,כאשר
הצוקים מופזים באור ארגמני.
עדר הצבאים הגדול הוא סיבה
מספקת לבקר בפארק הלאומי

• איי אֶָרן הבתוליים
• הפארק הלאומי של
קֹונ ֶמאֶרה
• קסמה המידבק של גֹולו ֶוי

תוכלו ליהנות כאן גם מלֹוך וי
המדהים ,ומהעמק המורעל
המפחיד והמסתורי.

מערב אירלנד הוא חבל ארץ של
סתירות ,עם חוות ואזורים
חקלאיים ,חופי פרא וערים
קוסמופוליטיות .רבים מתושבי
האזור מדברים אירית (גֵילית),
וחובבי המוסיקה והריקוד
המסורתיים יבואו כאן על
סיפוקם .איי אֶָרן (עמ' )214-15
הם הזדמנות לחוות את אירלנד
של פעם ,לפני השינויים שחוללה
בה המודרניזציה.
בפארק הלאומי של קֹונ ֶמאֶרה
(עמ'  )208שוכנות ארבע
מתריסר הפסגות — שרשרת
הרים המתנשאת מעל מישורי

שרידיה המתפוררים של טירת דאנלּוס שבצפון אירלנד

קֹורק וקֶ רי
• קֹורק ואבן ּבלארני
• כפרי דייגים ססגוניים
• אגמי קילארני
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ובטירה של גל ֶנבֵי (עמ' 216-
 ,)17אך אם לא די לכם בכך,

394

395
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אינדקס
מספרי עמודים בכתב מודגש
מתייחסים למופע העיקרי.
טסָה 129 Eida, Tassa
אָאידָהָ ,
אָאידָה ,מינֹורּו Eida, Minoru
129
ָ
אאֶני 199 Ahenny
צלב ניצב 243 High Cross
ָ
אאֶרלֹו ,עמק Aherlow, Glen
198 of
אֶבֹונדֵייל ,בית Avondale
141 House
אֶבֹונדֵייל ,פארק היער
141 Avondale Forest Park
אֶבֹונמֹור ,נהר Avonmore,
141 River
אביב באירלנד 48
אָּביליש Abbeyleix
פאבים 350
אֶּביפיל Abbeyfeale
מלונות 306
אבירי גל ֵין 184 Knights of Glin
אֶּבי ,תאטרון Abbey Theatre
(דבלין) 112 ,88
(ה)מיטב של דבלין :בידור
1150היסטוריה 44
(ה)ספרות האירית 23 ,22
מפת רחובות מאוירת 87
אבֶרגל ֵיידז ( Evergladesמלון)
ֶ
319 ,293
אֶברימֶן ּפאלאס ,תאטרון
Everyman Palace Theatre
(קֹורק) 361
אגדות 26-7

אגודת אכסניות הנוער של

צפון אירלנד YHA Northern
291 Ireland

אגודת גולשי הגלים האירית

Irish Surfing Association
367
אגודת הנכים האירית Irish
Wheelchair Association
367

אגמים

אגמי קילארני Lakes of
162-63 ,122 Killarney
נופה של אירלנד 18
אָגריקֹול ָה 33 Agricola
אֶדג'וֶורת' ,מריה Edgeworth,
22 Maria
אֶדוָורדס ,ג'ון 91 Edwards, John
אֶדוָורדס ,הילטון Edwards,
90 Hilton
ֶ
אדֵיר ,ג'ון 224 Adair, John
אדמס ,גרי 47 Adams, Gerry
אדֶר 194 ,15 Adare
ָ
מלונות 306-307 ,292

מסעדות 335
ָ
אדֶר ,אחוזת 292 Adare Manor
אדריכלות 20-21
אירלנד הג'ורג'יאנית 40-41
(ה)מרפסות הג'ורג'יאניות
בדבלין 69
אֹואֶם ,אבני Ogham Stones
190 ,34
אֹואָר ,מנזר 195 Hore Abbey
אֹוּבריאן ,מּורטָך ,מלך מאנסטֶר
O’Brien, Murtagh, King of
227 Munster
אֹוּבריאן ,משפחת O’Brien
192 ,189 family
אֹוּבריאן ,עדנה O’Brien, Edna
23
אֹוּבריאן ,פל ֶן 23 O’Brien, Flann
אוגוסטינים Augustinian order
189 ,150
אֹוגנאנּור ,טירת Aughnanure
209 Castle
אֹוגרים Aughrim
מלונות 299
אֹודאנ ֶל ,משפחת O’Donnell
230 ,221 family
אָּודֹון הקדוש ,כנסיית St
( Audoen’s Churchדבלין) 79
אּודרי ,ז'ן ּבאטיסט Oudry, Jean
132 Baptiste
אווזי הפרא ,מנוסת Wild
181 ,Geese, Flight of the
אוויס 389 Avis
אֹוּול ל ֶמאס ,יריד Oul’ Lammas
ּ( Fairבֶליקאסֶל) 49
אוטובוסים 390-91
כרטיסי המשך through-
383 tickets
נמל־התעופה 380-81
אֹוטּול ,לורנס ,בישוף דבלין
O’Toole, St Laurence,
Archbishop of Dublin
89 ,81
אֹוטּול ,משפחת O’Toole
139 family
אּוטֶר ,לֹוך 18 Oughter, Lough
אֹוידיז ג ֵיל Oideas Gael
(גלֹונקֹולאמקיל ֶה
361 )Gleanncholmcille
אּוי ניל קלאן 255 Uí Néill clan
אּוכטאֶרד 209 Oughterard
מלונות 311-12
מסעדות 338
פאבים 350

אוכל ומשקאות

גיניס 98-9 Guinness
חנויות 355 ,353 ,107 ,105
מה לקנות באירלנד 357

מזון מהיר 321
פיש וצ'יפס 321
ראו גם פאבים; מסעדות
אֹולדקאסֶל Oldcastle
מלונות 316
אֹולינגהֶם ,ויליאם Allingham,
231 William
אולם החייטים Tailors’ Hall
(דבלין) 82

אולם הקונצרטים הלאומי
National Concert Hall
(דבלין) 112

אולם הקונצרטים הלאומי

National Concert Hall
(דבלין) 112
(ה)מיטב של דבלין :בידור 115
אֹומא Omagh
מסעדות 345
פאבים 351
אֹומאלי ,גרייס O’Malley, Grace
209 ,206
(ה)אומות המאוחדות United
( Nationsאו"ם) 46
אֹונֶג ֶריף ,נהר Owengarriff
162 River
(ה)אוניברסיטה הקתולית של
אירלנד Catholic University
( of Irelandדבלין) 61
(ה)אוניברסיטה ,כנסיית
( University Churchדבלין)
61
אֹוניל ,בריאן 36 O’Neill, Brian
אֹוניל ,משפחת O’Neill family
221
גריאֶנאן אֵיליך Grianán
227 Ailigh
דאנג ֶנֹון 273 Dungannon
והכיבוש הפרוטסטנטי ,38
255
אֹוסקאלי ,משפחת O’Scully
197 family
אֹופאלי ,מחוז Offaly, County
237

ראו גם פנים הארץ

אֹו פלֹוין ,ליאֶם Ó Floin, Liam
24
אֹופֶל ֶן ,שֹון 23 O’Faolain, Seán
אֹופל ֶרטי ,דֹונ ֶל O’Flaherty,
209 Donal
אֹופל ֶרטי ,קלאן O’Flaherty
209 clan
אופנועים ,מרוצי 28
אופניים 363
בבלפאסט 393
בדבלין 392
ברכבת 387
חופשות אופניים 366

שכירה 387
אופניים 363
ברכבת 387

חופשות רכיבה על אופניים
366

שכירת 387
אופרה 361 ,359 ,49
דבלין 112 ,109 Dublin

פסטיבל האופרה הקלה של

ֹווטֶרפֹורד Waterford Festival
361 ,50 of Light Opera

פסטיבל האופרה של
וֶוקספֹורד Wexford Opera

361 ,50 Festival
אֹוקארֹול ֶן ,טּורלֹוך O’Carolan,
24 Turlough
בית קלֹונ ֶליס Clonalis House
218
מותו 40
מצבה 83
אֹוקארֹול ֶן ,פסטיבל הנבל

והמוסיקה המסורתית

O’Carolan Harp and
Traditional Music Festival
(קידיּו) 49
אֹוקֹונור ,ג'וזף O’Connor,
23 Joseph
אֹוקֹונור ,טּורלֹוך ,מלך קֹונ ֶכט
O’Conor, Turlough, King of
209 Connaught
אֹוקֹונֹור ,יּו ,מלך קֹונ ֶכט
O’Conor, Hugh, King of
218 Connaught
אֹוקֹונֹור ,פֶלים ,מלך קֹונ ֶכט
O’Conor, Felim, King of
218 Connaught
אֹוקֹונֹור ,קלאן O’Connor clan
156
אֹוקֹונֹור ,שינ ֵיד O’Connor,
24 Sinéad
אֹוקֹונ ֶל ,דניאל O’Connell,
Daniel
אמנציפציה קתולית 42
בית דֶרינ ֵיין Derrynane
164 House
גבעת טאָרה 248 Hill of Tara
כיכר מֶריֹון Merrion Square
(דבלין) 68
מצבות לזכרו 189 ,89 ,87
(ה)ספרייה הלאומית
( National Libraryדבלין) 65
קברו 100
אֹוקֹונ ֶל ,רחוב O’Connell Street
(דבלין) 88-9 ,55
מפת רחובות מאוירת 86-7
אֹוקטֹוּבֶרפֶסט Octoberfest
(לֹונדֹונדֶרי) 50

(ה)אוקיינוס האטלנטי ,מסלול
חוף Atlantic Coast Drive
(האי אֶקיל) 204
אֹוקֵייסי ,שֹון 22 O’Casey, Sean
תאטרון אֶּבי Abbey Theatre
(דבלין) 88 ,87
תאטרון ג ֵייט Gate Theatre
(דבלין) 114
(ה)אֹוראנג' ,מסדר Orange
( Orderאֹוראנג'מֶן
49 ,41 )Orangemen
(ה)אורגני ,המרכז Organic
373 ,235 ,223 Centre

אורוות הרכיבה של קילארני

Killarney Riding Stables
367
אֹורּורק ,משפחת O’Rourke
233 family
אֹורמֹו ,גלריית מרחצאות
Ormeau Baths Gallery
(בלפאסט) 278
אֹורמֹונד ,ג'ון ּבאטל ֶר ,המרקיז
השני של Ormonde, 2nd
Marquess of
קברו 144
אֹורמֹונד ,טירת Ormond Castle
(קאריק־אֹון־שּואיר) 199
אֹורמֹונד ,רוזני Ormonde, Earls
145 ,96 ,83 of
אֹורמֹונד ,תומאס ּבאטל ֶר,
השחור ,הרוזן העשירי של
Ormonde, Black Tom
199 Butler, 10th Earl of
אָזגארד ( Asgardספינה) 97
אזורי זמן 373
(ה)אחווה הרפובליקנית האירית
(התנועה הפיניאֶנית) Irish
Republican Brotherhood
43

אחוזת בית ּוודסטֹוק

Woodstock House
149 Demesne
אחסון חפצים 374-5
(ה)אי אינישפרי Isle of
Innisfree

טיול בארצו של ייטס Yeats
233 Country tour
אַיבי ,בית Iveagh House
(דבלין) 61
איּבֶרנֹו־רומאנסקית ,אדריכלות
Hiberno-Romanesque
21 architecture
(ה)איחוד האירופי 46 ,15-16
איחוד האירים United
Irishmen
אולם החייטים Tailors’ Hall
(דבלין) 82

גבעת קֵייב Cave Hill
(בלפאסט) 279
ייסודה 277
מרד 41 ,40

נסיון לפלוש לאירלנד 168
אֵיידֶן הקדוש ,קתדרלת
St Aidan’s Cathedral
(אינישקֹורת'י) 149
אָייז סליב רּואֶה Éigse Sliabh
( Ruaסליברּו) 50
אֵיילווי ,מערת Aillwee Cave
188
אָייריש פֶריז 385 Irish Ferries
אימֹו קֹורט ,21 Emo Court
253 ,41
אימֵין מאכ ֶה Emain Macha
274
אָינדֶה מאֶָרן 214 Enda, St
אינטרנט 379
איניסטיג 149 Inistioge
מלונות 301
איניש 189 Ennis
מלונות 308
מסעדות 336
פאבים 348
איניש אֹויר Inis Oirr
מסעדות 338
אינישּבֹופֶן 206 Inishbofin
מלונות 311
אינישֹווֶן ,מסלול חצי־האי
Inishowen Peninsula tour
226-27
מסעדות 340
אינישיר 214 Inisheer
אינישמֹור 214 Inishmore
מסעדות 338
אינישמין 214 Inishmaan
שנ ֶן Innishannon
איני ֶ
מלונות 304
איניש סֵימֶר 231 Inis Saimer
אינישפרי  Innisfreeראו (ה)אי

אינישפרי

אינישקֹורת'י Enniscorthy
149 ,125
מלונות 300
פאבים 346
אינישקיל ֶן 272 Enniskillen
מלונות 318

מסלול לֹוך אֶרן התחתי

Lower Lough Erne tour
271
מסעדות 344
פאבים 351
אינישקיל ֶן ,ויליאם קֹול ,הרוזן
הראשון של Enniskillen,
William Cole, 1st Earl of
273

396

אינישקיל ֶן ,טירת Enniskillen
272 Castle
אינישקֶרי 139 Enniskerry
מסעדות 329
אינצֶ'גֹויל 209 Inchagoill
אינצ'ידֹוני 170 Inchydoney
אינץ' ,מנזר 281 Inch Abbey
אירו 377
אירועי ספורט 366 ,362
אירופה ,מפת 12
אירי ,פוטבול 29 Gaelic football
איֵריג ֵיל ,הר Errigal 224
אָיריס 166 Eyeries
אירית ,17 Gaelic language
370 ,229
ג ֵילטֶכט 229 ,201 Gaeltachts
חופשות תרבות 361
ספרות 22
(ה)אירית (ג ֵילית) ,עמותת
האתלטיקה Gaelic Athletic
43 ,29 Association
אֵיר לינגּוס 383 Aer Lingus
אירלנד החופשית Irish Free
31 State
(ה)הסכם האנגלו־אירי
)Anglo-Irish Treaty )1921
45 ,44
(ה)פרלמנט האירי Irish
65 Parliament
אירלנד הנסתרת Hidden
291 Ireland
אירלנד הפרהיסטורית 32-3
אבן טארֹו 218 Turoe Stone

בית קברי־המעבר קֶרֹוקיל

Carrowkeel Passage Tomb
235 ,223 Cemetery

מג ָליתי
בית־הקברות ה ֶ
קֶרֹומֹור Carrowmore

234 Megalithic Cemetery
גבעת ּבָראּון Browne’s Hill
141
גבעת טאָרה 248 Hill of Tara
גבעת קֵייב Cave Hill
(בלפאסט) 279
גריאֶנאן אֵיליך Grianán
227 Ailigh
דֹולמֶן ל ֶגאנ ֶני Legananny
284 Dolmen
דֹולמֶן ּפֹולנ ֶּברֹון Poulnabrone
188 Dolmen
דּון ֶ
אוֹוכל ָה 215 Dún Eochla
דּון אָינגּוס Dún Aonghasa
214
דּון דאכֶטֵיר Dún Duchathair
215
לֹוך גּור 194-95 Lough Gur
מעגל האבן הגדול Great
( Stone Circleלֹוך גּור)
194-95
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מעגל האבנים של דרֹומּבֶג

170 Drombeg Stone Circle

מעגלי האבן של ּבֶגמֹור

Beaghmore Stone Circles
268

מצודת האבן של ָקאֶרמֹור

188 Cahermore Stone Fort
מצודת נֶבֶן Navan Fort
(אָרמָה) 274
מרכזי הסבר 372
מתחם טבעת הענק Giant’s
( Ringבלפאסט) 279
נֹוקנ ֵָריי 234 Knocknarea
ניּוגֵריינג' Newgrange
246-47 ,244-45
עמק הּבֹוין Boyne Valley
244-45
(ה)פארק הלאומי קֹונ ֶמאֶרה
Connemara National Park
208

קבר הטריז של גל ֶנישין

Gleninsheen Wedge Tomb
188
קברו של אֹושֶן Ossian’s
267 Grave
קל ֵיר ,האי 206 Clare Island
קֶרג ָאּונֹווֶן Craggaunowen
190
שדות קֶיג ֶ'ה Céide Fields
204
אירלנד הצעירה ,התקוממות
43 Young Ireland Uprising
אכסניות 289
אָלאיס 166 Allihies
אָלֹו ,נהר 177 Allow, River
אָלטאמֹונט ,ג'ון בראון ,הרוזן
הראשון של Altamont, John
205 Browne, 1st Earl of
אָלטאמֹונט ,רוזני Altamont,
205 Earls of
אליזבת' הראשונה ,מלכת
אנגליה Elizabeth I, Queen
255 ,179 of England
וגרייס אֹומאלי and Grace
206 O’Malley
טריניטי קולג' Trinity College
(דבלין) 62

אליפות הגולף הפתוחה של
אירלנד Irish Open Golf
29 Championship

אליפות המכשולים האירית

28 Irish Champion Hurdle
אלן ,לֹוך 185 Allen, Lough
אָלסטֶר  Ulsterראו צפון אירלנד
אָלסטֶרּבֹוס/טראנסלינק
,385 Ulsterbus/Translink
393
אָלסטֶר הֹול Ulster Hall
(בלפאסט) 361

397

אָלסטֶר ,המפלגה היוניוניסטית
של 15 Ulster Unionist Party
אָלסטֶר ,כוח המתנדבים של
44 Ulster Volunteer Force
אָלסטֶר ,ריצ'רד דֶה ּבּורגֹו ,רוזן
Ulster, Richard de Burgo,
226 Earl of
אָלסטֶר ,תנועת השלום של
Ulster Peace Movement
47
אַלקֹוק ובראון ,מצבת Alcock
207 and Brown Memorial
אמבולנסים 375
אמֶט ,רוברט Emmet, Robert
ֶ
77 ,60 ,42
כליאתו 97
קברו 92
אמריקן אקספרס American
379 Express
אָנאג ֵיר Annagry
מסעדות 339
אֶן אֹויג' ,אגוד אכסניות הנוער
של אירלנד 291 An Óige
אָנאלֹונג Annalong
מלונות 316
אָנאקֹוטי Annacotty
פאבים 348
אנגלו־אירית ,ספרות 22
אנגלו־נֹורמאנים Anglo-
36-37 Normans
דרום־מזרח אירלנד

125 Southeast Ireland
טירת דבלין Dublin Castle
76
פלישה לאירלנד 125 ,31
אָנגרי ,גבעת 166 Hungry Hill
אֶנדֶרסֹון ,ג'ון Anderson, John
177
אנה הקדושה ,כנסיית St Ann’s
( Churchדבלין) 61
מפת רחובות מאוירת 58
אנה הקדושה ,קתדרלת St
( Anne’s Cathedralבלפאסט)
276
אֶן טאישקָה ( An Taisceהחברה
להגנת הטבע של אירלנד) 82
(ה)אֶנטריז The Entries
(בלפאסט) 277
אֶנטרים ,מחוז Antrim, County
255
מפה 256-57
מפת קו החוף 261

ראו גם צפון אירלנד
אֶני ָה 24 Enya
אֶנסֹור ,ג'ון 90 ,68 Ensor, John
אֶנָרייט ,אֶן 23 Enright, Anne
אָסקיטֹון 184 Askeaton
אֶסרֹו ,מנזר Assaroe Abbey
231

אפנה ,חנויות 355 ,354
דבלין 107 ,106
(ה)אקדמיה האיּבֶרנית
המלכותית Royal Hibernian
( Academyדבלין) 68

אקווריומים

אֶקסּפלֹוריס Exploris
(ּפֹורטאפֶרי) 280
אֶקיל ,בית־ספר קיץ ארכאולוגי
Achill Archaeological
361 Summer School
אֶקיל ,האי 204 Achill Island
מלונות 309
מסעדות 337
אקלים 49-51
אֶקסּפלֹוריס Exploris
(ּפֹורטאפֶרי) 280
ארבעת בתי־המשפט Four
( Courtsדבלין) 92-3
אָרדּבֹו ,צלב 268 Ardboe Cross
אָרדגלאס 284 Ardglass
מסעדות 342
פאבים 351
אָרדגרּום 166 Ardgroom
אָרדָך 241 Ardagh
אָרדמֹור 145 Ardmore
(ה)צריח העגול round tower
21
אָרדס ,חצי־האי Ards
280 ,255 Peninsula
אָרדפינ ֶן Ardfinnan
מלונות 307
אָרדפֶרט ,קתדרלת Ardfert
156 Cathedral
אָרדָרה 228 Ardara
מלונות 312
אַרהָארט ,אמיליה Earhart,
259 Amelia
ארה"ב ,הגירה אירית אל
United States of America,
178 ,43 Irish immigration
אֶרֹו ,לֹוך 235 Arrow, Lough
אריגי פשתן 268
חנויות 355 ,354
מה לקנות באירלנד 357
(ה)ארמדה הספרדית Armada,
)Spanish )1588
אוצר הארמדה 278 ,257
דאנקֶנֹון 148 Duncannon
היסטוריה 38
מוזיאון אָלסטֶר Ulster
278 Museum
(ה)ארמדה הצרפתית Armada,
)French )1796

מרכז הארמדה הצרפתית
( French Armada Centreבית
ּבֶנטרי) 168
אָרמָה 274 ,255 Armagh
מלונות 316

מסעדות 342
אָרמָה ,מחוז Armagh, County
255

ראו גם צפון אירלנד
אֶָרן ,איי ,201 Aran Islands

214-15
מלונות 309
פאבים 349
אֶרן ,לֹוך 255 ,235 Erne, Lough

מסלול לֹוך אֶרן התחתי

Lower Lough Erne tour
270-71
אֶָרנמֹור 228 Aranmore
אֶרנ ֶן ,בית St Ernan’s House
292
אֶרן ,נהר 240 ,231 Erne, River
אֶָרס אֶן אּואֶכטֶראן (משכן נשיא
אירלנד) Áras an Uachtaráin,
( Phoenix Parkדבלין) 96
אָרסֶניּוס ,אם המנזר Arsenius,
205 Mother
אָרקלֹו Arklow
מלונות 299
אָר ֶ
ת'רסטָאּון Arthurstown
מלונות 299
אֶשפֹורד Ashford
מלונות 299
אֶשפֹורד ,טירת Ashford Castle
292 ,209
אֶשפֹורד ,טירת Ashtown
 ,Castleפארק פיניקס (דבלין)
96
אשרות כניסה 370
אֶת'אי Athy
מלונות 299
אָתאסֶל ,מנזר הנשים Athassel
198 Priory
אֶת'לֹון 249 ,185 Athlone
מלונות 314
מסעדות 341
ּב ָאּורֹון ( Bodhránתוף) ,24
356 ,352-53
ּבאטל ֶר ,משפחת Butler family
(רוזני אֹורמֹונד) 181 ,125
טירת אֹורמֹונד Ormond
199 Castle
טירת קילקֶני Kilkenny
144 ,123 Castle
מנזר קֵיר 198 Cahir Castle
סוויס קֹוטֶג' Swiss Cottage
(קֵיר) 198-99
קברים 144
קילקֶני 142 Kilkenny
קלֹונמֶל 199 Clonmel
ּבאטֶרסטרים ,גני Butterstream
( Gardensטרים) 248
ּבאלגריפין ( Balgriffinדבלין)
מלונות 298

ּבאלֹון Ballon
מלונות 299

ּבאנגל ָס ּפֹוינט Bunglass Point
229
ּבאנדֹוֶרן Bundoran
מלונות 313
ּבאנֹו ,נהר 195 Bunnow, River
ּבאנקֶרנ ָה Buncrana

מסלול חצי־האי אינישֹווֶן

Inishowen Peninsula tour
226
ּבאנשי ,פיית המוות Banshees
26
ֶּבאָָרה ,חצי־האי Beara
166 Peninsula
ּבארלי ,מפרץ Barley Cove
167 ,153
ּבֶגמֹור ,מעגלי האבן של
Beaghmore Stone Circles
268
בדג'ט ( Budgetהשכרת רכב)
387
בדולח גֹולוֶוי אָייריש Galway
( Irish Crystalגֹולוֶוי) 355

בדולח

בדולח ֹווטֶרפֹורד Waterford
147 Crystal
בדולח טָירֹון Tyrone Crystal
(דאנג ֶנֹון) 355 ,273
חנויות 355 ,353
מה לקנות באירלנד 357
בדולח טיּפֶֶררי Tipperary
( Crystalקאריק־אֹון־שּואיר)
355
בדולח טָירֹון Tyrone Crystal
(דאנג ֶנֹון) 355 ,273
ּבֹואֶה ,האי Boa Island

מסלול לֹוך אֶרן התחתי

Lower Lough Erne tour
270
ּבּוטֶרסטָאּון Booterstown
(דבלין)
מלונות 297
ּבּויט הקדוש ,אב המנזר Buite,
242 St
ּבֹויל 219 Boyle
מלונות 309
ּבֹויל ,מנזר 219 Boyle Abbey
ּבֹויל ,מצבה משפחתית Boyle
82-83 family monument
ּבֹויל ,פסטיבל האמנויות של
361 Boyle Arts Festival
(ה)ּבֹוין ,עמק Boyne Valley
248 ,244-45 ,237
ּבֹוין ,קרב ה Boyne, Battle of
244 ,237 ,31 )the )1690
היסטוריה 38-39
יום קרב הּבֹוין (השנים־עשר)
49 Battle of the Boyne Day

398

ּבֹוין ,קרב ,המשך

משפחת טֹולּבֶט Talbot
102 family
שטיח־קיר 38
ּבֹויקֹוט ,קפטן Boycott, Captain
42
ּבֹולטימֹור 170 Baltimore
מלונות 302
מסעדות 331
פאבים 347
ּבֹולסּבריג' ( Ballsbridgeדבלין)
מלונות 297
מסעדות 328
ּבּול ּפֹוינט 266 Bull Point
ּבּומטָאּון ֶרטס Boomtown
24 Rats
ּבֹונאמארגי ,מנזר Bonamargy
266 Friary
ּבּונּביג 224 Bunbeg
ּבֹונ ֶה ( Bonetגנן) 133
בונו (זמר) 24 Bono
ּבֹוס אֶֶרן 393 Bus Éireann
ּבּוסיקֹו ,דיון Boucicault, Dion
88
ּבֹוסקֹו ,דֹון 206 Bosco, Don
ּבּורג ,ויליאם דֶה Burgh, William
198 de
ּבּוריסֹוקֵיין Borrisokane
מלונות 307
ּבּורשיֶיה ,טירת Bourchier’s
195 Castle
ּבּושמילס Bushmills
מה לקנות באירלנד 357

מזקקת ּבּושמילס הישנה

Old Bushmills Distillery
266
מסעדות 344
פאבים 351
בטיחות 374
ּביאֶן ,ברנדן פרנסיס Behan,
115 ,23 Brendan
ּביאנקֹוני צ'ארלס (קארלו)
199 ,42 Bianconi, Charles
ּבֵיג ֶנאלסטָאּון Bagenalstown
מלון 299
בידור 358-61
דבלין 108-15 Dublin
הזמנת כרטיסים 361 ,358
חופשות תרבות 361 ,360

מוסיקה וריקודים מסורתיים
361 ,359

מוסיקה קלאסית ,אופרה
ומחול 361 ,359
מקומות מרכזיים 358
מקורות מידע 358
נשפי ימי־הביניים 360
פסטיבלים 361 ,360
רוק ,ג'אז וקאנטרי 361 ,359
תאטרון 361 ,358
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ּבידֶל ,ויליאם בישוף Bedell,
83 Bishop
ּביּולי ,תאטרון־קפה Bewley’s
112 ,108 Café Thatre

ביטוח

מכוניות 385
נסיעות 375
ביטחון אישי 374-75
ּבָייט ,אוסף Beit Art Collection
(בית ראסּבֹורֹו) 132
ּבָייט ,אלפרד Beit, Sir Alfred
133 ,132
ּבינֹון ,שרטון Benone Strand
260
ביצה 18
ביצות הכבול ,פארק Peatlands
275 ,274 Park

ביצות כבול
ביצות הכבול המוגבהות
בפנים הארץ The Raised

252 Bogs of the Midlands
עולם ביצות הכבול Peatland
128 World

פארק ביצות הכבול

275 ,274 Peatlands Park
ביצת הכבול של אלן ,מרכז
הטבע של Bog of Allen
252 ,128 Nature Centre
ּבֵיקֹון ,פרנסיס Bacon, Francis
91
ביקור חולים The Sick Call
(לֹול ֶס) 71
ּביקֶר ,אנשי 32 Beaker people
ּביר 253 Birr
מלונות 314
מסעדות 341
ּביר ,האי 167 Bere Island

בירה

בישול בירת גיניס 98-99

הקצבה בחנות פטורה ממס
(דיוטי־פרי) 370
מחסני גיניס Guinness
( Storehouseדבלין) 98
ּביר ,טירת 253 ,48 Birr Castle
בישול ,חופשות 361
(ה)בישוף ,מגורי Bishop’s

188 Quarter
בית האופרה Opera House
(קֹורק) 361

בית־החולים המלכותי

קילמֵינאֶם Royal Hospital
( Kilmainhamדבלין) 112 ,97
בית המכס Custom House
(דבלין) 88 ,85 ,55
היסטוריה 41
מפת רחובות מאוירת 87

בית־הספר המלכותי לרפואה

Royal College of Surgeons
(דבלין) 61 ,60

בית העירייה ( City Hallדבלין)
77
מפת רחובות מאוירת 74
בית כפרי ,מגורים 288-89
בית ראש העיר Mansion
( Houseדבלין) 61
מפת רחובות מאוירת 58
ּבֶלאגי 39 Bellaghy
ּבלאדי פֹורל ֶנד Bloody
224 ,221 Foreland
ּבלארני Blarney
מסעדות 332
ּבלארני ,אבן Blarney Stone
171 ,154
ּבלארני ,בית Blarney House
171
ּבלארני ,טירת Blarney Castle
171
ּבלארני ,מפעלי הצמר של
Blarney Woollen Mills
(ּבלארני) 355 ,171
ּבֶלבֶדיר ,בית Belvedere House
מל ֶנגאר) 249
( ֶ
ּבֶלבֶדיר ,הרוזן הראשון של
249 Belvedere, 1st Earl of
ּבֶלבֶדיר ,קולג' Belvedere
( Collegeדבלין) 90
בלוז ,מוסיקת ,109 Blues
112
ּבֶלֹוטֹו ,ברנארדו Belloto,
132 Bernardo
ּבלּום ,ליאופולד ומולי Bloom,
90 Leopold and Molly
ּבלּומסדֵיי ( Bloomsdayדבלין)
48
ּבֶלטארּבֶט Belturbet
מלונות 314
ּבֶלטֵייּבל ,מרכז האמנויות
Belltable Arts Centre
(לימֶריק) 361
ּבֶליאֶק 148 Ballyhack
ּבֶליאֶק ,טירת Ballyhack Castle
148
ּבֶליגאלי 267 Ballygally
מלונות 317
ּבֶלידֶאֹוּב 167 Ballydehob
מסעדות 331
ּבֶליֹוון 188 Ballyvaughan
מלונות 307
מסעדות 335
פאבים 348
ּבֶלימאלֹו ,בית־הספר לבישול
Ballymaloe School of
( Cookeryמידלטֹון) 361
ּבֶלימֹור יּוסטֶס Ballymore
Eustace
מסעדות 329
ּבֶלימינ ֶה Ballymena
מלונות 317

ּבֶלימֶקאָרּבֶרי Ballymacarberry
מלונות 299
מסעדות 328
ּבֶלינאפאד 235 Ballinafad
ּבֶלינגירי 171 Ballingeary
ּבֶלינג ֶרי Ballingarry
מסעדות 335
ּבֶלינדֶרי Ballinderry
מלונות 307
מסעדות 335
ּבֶלינ ָה Ballina
מלונות 309
מסעדות 337
ּבֶלינטֹוי 261 Ballintoy
ּבֶלינ ֶסלֹו ,יריד Ballinasloe
50 Fair
ּבֶלינקֹוליג 171 Ballincollig
ּבֶליפֶריטֶר Ballyferriter

מסלול חצי־האי דינגל

158 Dingle Peninsula tour
ּבֶליק 269 Belleek

מסלול לֹוך אֶרן התחתי

270 Lower Lough Erne tour
ּבֶליקאסֶל ( Ballycastleמחוז
אֶנטרים) 266-67
מלונות 317
מסעדות 343
פסטיבלים 49 ,48
ּבֶליקאסֶל ( Ballycastleמחוז
מאיֹו)
מסעדות 337
ּבֶליקֹוטֹון Ballycotton
מסעדות 331
ּבֶליקֹונילי 207 Ballyconneely
מלונות 309
ּבֶליקֹונ ֶל Ballyconnell
מלונות 314
ּבֶליק ּפֹוטֶרי Belleek Pottery
269
ּבֶלי ֶ
שנ ֶן 231 Ballyshannon
מסעדות 339
שנ ֶן ,פסטיבל הפולק
ּבֶלי ֶ
הבינלאומי Ballyshannon
International Folk Festival
49
ּבֶלמֹור ,הרוזן הראשון של
272 Belmore, 1st Earl of
ּבלֶנ ֶרוויל ,טחנת־הרוח
,156 Blennerville Windmill
157
ּבל ֶסינגטֹון 133 Blessington
מסעדות 329
ּבל ֶסקֶט ,מרכז Blasket Centre

מסלול חצי־האי דינגל

158 Dingle Peninsula tour
בלפאסט 276-79 ,255 Belfast
אוטובוסים 390
ביטחון אישי 374
מלונות 317

מסעדות 343
מעבורות 384
מפה 276-77
פאבים 351

פרטים חשובים 277
ציורי־קיר פוליטיים במערב
בלפאסט 278
תחנת־רכבת 388
בלפאסט ,בית־העירייה של
276 ,255 Belfast City Hall
בלפאסט ,הפסטיבל העירוני

ותצוגת ראש־העיר של

Belfast Civic Festival and
48 Lord Mayor’s Show
בלפאסט ,טירת Belfast Castle
279
בלפאסט ,נמל־התעופה
הבינלאומי Belfast
International Airport
381
בלפאסט ,פסטיבל בקווינס
Belfast Festival at Queen’s
361 ,50
בלפאסט ,פסטיבל המוסיקה
51 Belfast Music Festival
ּבל ֶק אֶנד טֶנז Black and Tans
153 ,44
ּבל ֶקֹווטֶר ,נהר Blackwater,
177 ,145 River
ּבל ֶק ,טירת 195 Black Castle
ּבל ֶקל ָיֹון Blacklion
מסעדות 341
ּבל ֶק ,מרי ,17 Black, Mary
24
ּבל ֶקרֹוק ,טירת Blackrock
177 Castle
ּבֶן ּבּולּבֶן Ben Bulben
ּבֶנביל ,ג'ון 23 Banville ,John
ּבֶנג ֶר 280 Bangor
מלונות 317
מסעדות 343
פאבים 351
ּבֶנג ֶר ,הלורד והגבירה Bangor,
284 Lord and Lady
ּבֶנדֹון Bandon
מלונות 302
מסעדות 331
ֶּבנ ָה ,שרטון 156 Banna Strand
ּבֶנֹואּו ,מפרץ 148 Bannow Bay
ֶּבנ ֶטסּבריג' Bennettsbridge
144
ּבֶנטרי 167 Bantry
מלונות 302 ,292
מסעדות 331
ּבֶנטרי ,בית Bantry House
292 ,168-69
ּבֶנטרי ,הרוזן השני של Bantry,
169 ,168 2nd Earl of
ּבֶנטרי ,מפרץ 167 Bantry Bay
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ּבֶנטרי ,ריצ'רד ווייט ,הרוזן
הראשון של Bantry, Richard
168 White, 1st Earl of
בני ליר ( Children of Lirפסל
של קֶלי) 91
בני ליר (אגדה) Children of
27 Lir
(ה)בנק של אירלנד Bank of
( Irelandדבלין) 60
בנקים 376
ּבָנֶרטי Bunratty
מלונות 307
מסעדות 335
פאבים 348
ּבֶנשָה 198 Bansha
מלונות 307
בעלי־חיים ראו טבע; גני חיות
ֶּבקֶט ,סמואל Beckett, Samuel
62 ,23 ,22
בית־ספר לבנים ּפֹורטֹוָרה

272 Portora Royal School
טריניטי קולג' Trinity College
(דבלין) 62
פרס נובל 46
ֶּבקֶט ,תומס Becket, Thomas
150 à
ּבָראּון ,משפחת Browne family
205
ּבָראּוןֶ ,
קּפֶּביליטי Brown,
245 Capability
ּבָראּון תֹומאס Brown Thomas
(דבלין) 107
מפת רחובות מאוירת 58
ּבֶרג'ס ,ויליאם Burges, William
175
ּבֶרדאיל Birdhill
מסעדות 335
ּברּו ּבֶרּו  Brú Borúראו ּברין ּבֶרּו
ּברּו ּבֶרּו ,מרכז המורשת Brú
Ború Heritage Centre
(קֶשיל) 195
ּברֹויטֶר ,סירת האוצר Broighter
66 ,33 gold boat
ּברּוכשֵיין Broughshane
פאבים 351
ּבֶרֹו ,נהר 148 Barrow, River
ּברּוס ,אדוארד Bruce, Edward
275 ,36
ּברּוס ,מערת ( Bruce’s Caveהאי
ֶרתלין) 266
ּברּוק ,באזיל Brooke, Sir Basil
230
ּבֶרטֶנּפֹורט Burtonport
פאבים 350
בריאות 375
ּבריג'יט ,גני Brigit’s Garden
209
ּבריג'יט מקילדֵייר Brigid, St
128

400

בריטיש איירווייז British
381 Airways
ּבריטֶס ,מפרץ Brittas Bay
פאבים 346
ּבֵריי 133 ,127 Bray
אנ ֶן 166 Bryce, Annan
ּברייסָ ,
ּבֵֶריל ֶט ,ג'יימס Barralet, James
101
ברים בדבלין 112-13 ,110
ּברין ּבֶרּו ,מלך מאנסטֶר Brian
,34 Ború, king of Munster
195 ,35
מביס את הויקינגים 79
קברו 274
קילאלֹו 190 Killaloe
ּבֶריסקֹורט ,טירת Barryscourt
177 Castle
ּבריקליב ,הרי Bricklieve
221 Mountains
ּבריקֶן ,הקדוש 214 Brecan, St
ּברכת הים Blessing of the
49 Sea
(ה)ּבֶרן 186-88 The Burren
מפה 188
ּבֶרנאר מקל ֶרבֹו 245 Bernard, St
ּבֶרן־ג'ונס ,אדוארד קולי Burne-
145 Jones, Sir Edward
ּבֶרנדֶן מקלֹונפֶרט Brendan the
27 Navigator, St
אָרדפֶרט ,קתדרלת Ardfert
156 Cathedral
העתק ספינתו 190
מסעותיו 213
קתדרלת קלֹונפֶרט Clonfert
213 Cathedral
ּבֶרנ ָה Barna
מסעדות 337
ּבֶרניני ,ג'ובאני לורנצו Bernini,
135 Gian Lorenzo
ּבֶרק ,אדמונד Burke, Edmund
62
פסלו 62
ּבֶרק ,אֶימֶן 37 Burke, Éamonn
בשמים ,הקצבה בחנות פטורה
ממס (דיוטי־פרי) 370
בתי־אחוזה כפריים 21
אחוזת קֶריגל ֶס Carrigglas
240-41 Manor
אימֹו קֹורט 253 Emo Court
בית אֶבֹונדֵייל Avondale
141 House
בית ּבלארני Blarney House
171
בית ּבֶלבֶדיר Belvedere
ֶ ( House
מל ֶנגאר) 249
בית ּבֶנטרי Bantry House
168-69
ת'ל Dunkathel
בית דּונקא ֶ
177 House
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בית דֶרינ ֵיין Derrynane
164 House
בית וֶוסטּפֹורט Westport
204-05 ,201 House
סדֶל Lissadell House
בית לי ֶ
231
בית מָאּונט סטיּואָרט Mount
282-83 ,255 Stewart House
בית מאקרֹוס Muckross
( Houseקילארני) 162 ,159

בית סטרֹוקסטָאּון פארק

Strokestown Park House
218-19 ,201
בית פֹוטֶה 178 Fota House
בית קאסֶלטָאּון Castletown
130-31 ,125 House
בית קילראדֶרי Killruddery
133 House
בית קלֹונ ֶליס Clonalis House
218 ,201
בית ראסּבֹורֹו Russborough
132-33 ,125 ,41 House

בית־האחוזה ּפאקסלי

166 Puxley Mansion
טירת ג'ֹונסטָאּון Johnstown
150-51 Castle
טירת גל ֵין 184 Glin Castle
טירת טֹולּבֶט Talbot Castle
248
טירת ּפֶרק Parke’s Castle
233
ּפאוֶורסקֹורט Powerscourt
134-35 ,123
פלֹוֶרנס קֹורט Florence
273 Court
קאסֶל ֹוורד 284 Castle Ward
קאסֶל קּול Castle Coole
272 ,255
בתי חולים 375
בתי־מנזר 34-5
(ה)אי ֶדבֶניש Devenish
271 Island
(ה)אי הֹולי 190 Holy Island
אָרדמֹור 145 Ardmore
גל ֶנדֶלֹוק ,31 Glendalough
140-41 ,34-5
דיז ֶרט אֹודי Dysert O’Dea
189 ,181
מֹונ ֶסטֶרּבֹויס Monasterboice
243 ,242
מֶליפֹונט 35 Mellifont
מנזר קרֹונ ֶן הקדוש St
195 Cronan’s Monastery
קילמֶקדּואָה Kilmacduagh
212
קלֹונמֶקנֹויז Clonmacnoise
250-51 ,237 ,35 ,31
קֶלז 241 Kells

ראו גם מנזרים
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בתי מרקחת 375
בתים ,שכירת 290
ג'אז 361 ,359
דבלין 112 ,109 Dublin
פסטיבלים 50
גאליל ֵיי ,אלסנדרו מריה
ג ַאיטאנֹו Galilei, Alessandro
130
גארדינ ֶר ,לּוק Gardiner, Luke
88

גביע ליגת הפוטבול של צפון
אירלנד Irish Football

28 League Cup
גבעת סל ֵיין 245 Hill of Slane
(ה)גדול ,בית האופרה Grand
( Opera Houseבלפאסט)
361 ,276
(ה)גדולה ,התעלה Grand Canal
101
גּואֵיר ,מלך קֹונ ֶכט Guaire, King
212 of Connaught
גֹוג ֵין ּבֶָרה ,פארק Gougane
171 Barra Park
גֹוג ֶרטי ,אוליבר סנט ג'ון
103 Gogarty, Oliver St John
גֹוי ָה אי לּוסיאֶנטֶס ,פראנסיסקֹו
חֹוסֶה דֶה Goya y Lucientes,
70 Francisco José de
ג'ויס ,ג'יימס ,17 Joyce, James
90 ,23
(ה)אוניברסיטה הקתולית של
אירלנד Catholic University
61 of Ireland
בית־ספר קיץ ג'יימס ג'ויס
James Joyce Summer
( Schoolדבלין) 361
ּבלּומסדֵיי ( Bloomsdayדבלין)
48
ואיניש 189
יוליסס ,90 ,48 ,23 Ulysses
189 ,103
מגדל ג'יימס ג'ויס James
( Joyce Towerסֶנדיקֹוב) 103
מעצרו 60
מרכז ג'יימס ג'ויס James
( Joyce Centreדבלין) 90 ,86
(ה)ספרייה הלאומית
( National Libraryדבלין) 59
פארק סטיבן הקדוש St
( Stephen’s Greenדבלין) 60
פסליו 87 ,85
גֹולדסמית' ,אוליבר Goldsmith,
22 Oliver
טריניטי קולג' Trinity College
(דבלין) 62
פסלו 62
גֹולוֶוי 210-11 ,203 ,201 Galway
מלונות 310-11

מסעדות 337-38
מפה 211
פאבים 349
גֹולוֶוי הּוקֶר Galway hookers
212 ,211
גֹולוֶוי ,מחוז Galway, County
201

ראו גם ממערב לאירלנד
גֹולוֶוי ,פסטיבל האמנויות

,49 Galway Arts Festival
361
גֹולוֶוי ,פסטיבל הצדפות Galway
201 ,50 Oyster Festival
גֹולוֶוי ,שבוע המרוצים של
,29 Galway Race Week
49
גֹולין Goleen
מלונות 304
גולף 366-67 ,364
ג'ונסון ,אסתר Johnson, Esther
טל ָה) 83 ,82
(ס ֶ
ג'ֹונסטָאּון ,טירת Johnstown
150-51 Castle
ג'ונסטון ,דניס Johnston,
90 Denis
ג'ונסטון ,פֶרנסיס Johnston,
92 ,76 Francis
ג'ונסטון ,ריצ'רד Johnston,
272 Richard
גֹור־ּבּות ,משפחת Gore-Booth
232 ,231 family
גֹור־ּבּות ,רוברט ,הברונט הרביעי
של Gore-Booth, Sir Robert
231
ג'ורג' בסט ,נמל־התעופה

העירוני של בלפאסט

George Best Belfast City
381 ,380 Airport
ג'ורג' הרביעי ,מלך אנגליה
George IV, King of England
272
ג'ורג' השלישי ,מלך אנגליה
George III, King of England
168
ג'ורג'יאנים ,בתי־אחוזה
Georgian country houses
21
(ה)ג'ורג'יאנית ,אירלנד
40-1 Georgian Ireland
(ה)מרפסות הג'ורג'יאניות
בדבלין 69
גֹורט ,הלורד ,192 Gort, Lord
193
גֹורי Gorey
מלונות 300
מסעדות 329
גּור ,לֹוך ,181 Gur, Lough
194-95
גיבסון ,מל 248 Gibson, Mel

ג ֶיֶיטי ,תאטרון Gaiety Theatre
(דבלין) 112
ג ֵייט ,תאטרון Gate Theatre
(דבלין) 112 ,90
(ה)מיטב של דבלין :בידור 114
מפת רחובות מאוירת 86
ג'יימס הראשון ,מלך אנגליה
James I, King of England
240 ,39
ג'יימס השני ,מלך אנגליה
James II, King of England

טירת קאריקפֶרגּוס

275 Carrickfergus Castle
(ה)מצור על דֶרי 259
קרב הּבֹוין Battle of the
,102 ,49 ,38-9 ,31 Boyne
244
קתדרלת ּכָרייסט צֶ'רץ'
Christ Church Cathedral
(דבלין) 81
ג'יימסון ג'ון 92 Jameson, John
ג'יימסון ,פסטיבל הקולנוע

הבינלאומי של דבלין

Jameson International
48 Dublin Film Festival
ג ֵיינסּבֹורֹו ,תומס
Gainsborough, Thomas
132
גילדת עורכי־הדין King’s Inns
(דבלין) 92
גיל ,לֹוך 221 Gill, Lough
גיניס 17 Guinness
בישול בירת גיניס 98-9
מה לקנות באירלנד 357
מחסני גיניס Guinness
( Storehouseדבלין) 107 ,98
גיניס ,ארתור Guinness, Arthur
99 ,98 ,41
גיניס ,ארתור ,הברון הראשון של
אָרדילּואָן 60 Ardilaun, Lord
גיניס ,בנג'מין ,ברונט Guinness,
82 Sir Benjamin
גיניס ,דֶזמֹונד Guinness,
82 Desmond
גיפֶרד ,גרייס 97 Gifford, Grace
ג ֶלּבֶלי 198 Galbally
ג ֶלדֹוף ,בוב 47 Geldof, Bob
גל ֶדסטֹון ,ויליאם יּואֶרט
Gladstone, William Ewart
43
ג ֶלטי ,הרי Galty Mountains
181
גליּב ,בית וגלריית Glebe House
225 and Gallery
גל ֵין 184 Glin
מלונות 308
גל ֵין ,אבירי Glin, Knights of
184
גל ֵין ,טירת 184 Glin Castle

גל ֶנּבֶג לֹוך 166 Glenbeg Lough
גל ֶנבֵי ,הפארק הלאומי
Glenveagh National Park
225 ,224
גל ֶנבֵי ,טירת Glenveagh Castle
224-25
גל ֶנּבֵיי Glenbeigh
מסלול טבעת קֶרי Ring of
164 Kerry tour
גל ֶנג ֶריף 167 Glengarriff
גל ֶנדֶלֹוק ,31 Glendalough
140-41 ,34-5
מפה 140

מסלול הדרך הצבאית

138 Military Road tour
גל ֶנטיז Glenties
מסעדות 339
גל ֶנישין ,קבר הטריז של
Gleninsheen Wedge Tomb
188
גל ֶנמייר ,נהר Glanmire, River
177
גל ֶנמֶקנ ֶס Glenmacnass

מסלול הדרך הצבאית

138 Military Road tour

גל ֶנקאלימקיל

228-29 Glencolumbkille
גל ֶנקאל ֶן ( Glencullenמחוז
דבלין)
מסעדות 328
גל ֶנקֶר Glencar
פאבים 348
גל ֶנקרי Glencree

מסלול הדרך הצבאית

138 Military Road tour
גל ֶנקֶר לֹוך Glencar Lough
טיול בארצו של ייטס Yeats
233 Country tour
גלֶנ ֶריף ,פארק Glenariff Forest
267 Park
גֶל ֶראס ,אֹוָרטֹוריּום Gallarus
157 Oratory

מסלול חצי־האי דינגל

159 Dingle Peninsula tour
(ה)גלריה הלאומית של אירלנד
National Gallery of Ireland
(דבלין) 70-1 ,55

גלריות

דבלין 107 ,106

ראו גם מוזיאונים וגלריות
גמר אליפות הפוטבול האירי

All-Ireland Football Final
50 ,29
גמר ההֶרלינג של אירלנד All-
( Ireland Hurling Finalקרֹוק
פארק) 50 ,29
ג ֶנדֶן ,ג'יימס Gandon, James
אחוזת קֶריגל ֶס Carrigglas
241 Manor

402

גֶנדֶן ,ג'יימס ,המשך

אימֹו קֹורט ,41 Emo Court
253
ארבעת בתי־המשפט Four
( Courtsדבלין) 92-3
בית המכס Custom House
(דבלין) 88 ,55 ,41
(ה)בנק של אירלנד Bank of
( Irelandדבלין) 60
גילדת עורכי־הדין King’s Inns
(דבלין) 92
גן הזיכרון Garden of
( Remembranceדבלין) 91
גן העם ,People’s Garden
פארק פיניקס (דבלין) 96
גניבה 374

גני חיות
גן החיות של בלפאסט
279 Belfast Zoo

פארק בעלי־החיים פֹוטֶה

178-79 Fota Wildlife Park
פארק פיניקס Phoenix Park
(דבלין) 96

גנים ראו פארקים וגנים

(ה)גנים הבוטניים Botanic
( Gardensבלפאסט) 278
(ה)גנים הבוטניים הלאומיים
National Botanic Gardens
(דבלין) 100
(ה)גנים היפניים Japanese
( Gardensקילדֵייר) 129
ג ֶ'קסֹון ,אנדרו Jackson, Andrew
275
גראנד נשיונל של אירלנד ,מרוץ
28 Irish Grand National
ג ֶרבֹוג ,נהר Garavogue, River
234
גֶרגֹורי ,אֶּוגאסטֶה Gregory,
213 ,90 ,22 Lady
קּול פארק ,212 Coole Park
213
תאטרון אֶּבי Abbey Theatre
(דבלין) 88
גרגוריוס השישה־עשר,
האפיפיור Gregory XVI,
83 Pope
גֶרגנ ֶמאנ ֶה Graiguenamanagh
149 ,126
גֶרטֶן ,הנרי 40 Grattan, Henry
טֶמּפל ּבָר Temple Bar
(דבלין) 78
פסלו 60
ג ֶרטֶר ל ֵיין ,תאטרון Garter Lane
ֹ( Theatreווטֶרפֹורד) 361
גריאֶנאן אֵיליך Grianán Ailigh
227

מסלול חצי־האי אינישֹווֶן

Inishowen Peninsula tour
226

א י נ ד ק ס
גֵריהַאּונד דֶרּבי Greyhound
29 Derby
גֵריי ,מנזר 280 Grey Abbey
גרין ,טירת Green Castle
מסלול חוף מֹורן Mourne
285 Coast tour
ג ֶריניש ,האי Garinish Island
166-67
גרינקאסֶל Greencastle

מסלול חצי־האי אינישֹווֶן

Inishowen Peninsula tour
227
מסעדות 340
גריס ,חּואָן ,פיירו Gris, Juan,
70 Pierrot
גֵריסטֹונס Greystones
מסעדות 329
ג ֶ'רּפֹוינט ,מנזר Jerpoint Abbey
145
גֶרפטֹון ,רחוב Grafton Street
(דבלין) 60
מפת רחובות מאוירת 58
גֶרקֹו ,אל 70 El Greco
ג ֶרת'ֹורן ,פֶרנסיס Garthorne,
81 Francis
גשם 50
דאאי ,אֶנלי 91 Hanly, Daithí
דָאּונאיל Downhill
מלונות 318
דָאּון ,מוזיאון מחוז Down
County Museum
(דָאּונּפֶטריק) 281
דָאּון ,מחוז 255 Down, County
מפה 256-57

ראו גם צפון אירלנד

דָאּונּפֶטריק 281 Downpatrick
מלונות 318
דאנּבֵיג ,מצודת Dunbeg Fort

מסלול חצי־האי דינגל

159 Dingle Peninsula tour
דאנגּואֵיר ,טירת Dunguaire
212 Castle
דאנגלֹו 228 Dungloe
פסטיבלים 49
דאנג ֶנֹון 273 Dungannon
מלונות 318
מסעדות 344
דאנדראם Dundrum
מסלול חוף מֹורן Mourne
285 Coast tour
מסעדות 344
מרכז קניות 107 ,105
דאנל ֶבין Dunlavin
מלונות 300
דאנלֹו ,מעבר Dunloe, Gap
163 of
דאנלּוס ,טירת Dunluce Castle
261

דאנמֹור איסט Dunmore East
148 ,125
מלונות 300
פאבים 346
דאנמֹור ,כף Dunmore Head

מסלול חצי־האי דינגל

158 Dingle Peninsula tour
דאנמֹור ,מערת Dunmore
144 Cave
דאנֶמֵיז ,צוק Dunamase, Rock
253 of
דאנסבֶריק ,טירת Dunseverick
261 Castle
דאנפֶנ ֵיי 225 Dunfanaghy
מלונות 313
דאנקווין Dunquin
פאבים 348
דאנקינילי Dunkineely
מלונות 313
מסעדות 339
דאנקֶנֹון 148 Duncannon
דאנֵריבֶן ,רוזני Dunraven, Earls
194 of
דאנרי ,כף Dunree Head

מסלול חצי־האי אינישֹווֶן

Inishowen Peninsula tour
226
דאראס Durrus
מסעדות 333
דארזי ,האי 166 Dursey Island
דארסי ,ג'ון ,206 D’Arcy, John
207
דֶבֹונשֵייר ,הדוכס מ-
145 Devonshire, Duke of
דֶביט ,מייקל Davitt, Michael
43
דבלין 53-119 Dublin
אוטובוסים 391 ,390
בידור 108-15
דרום־מזרח דבלין Southeast
57-71 Dublin

דרום־מערב דבלין

73-83 Southwest Dublin
טריניטי קולג' Trinity College
62-3
מועדונים 111
מזג אוויר 49-51
מחוץ למרכז העיר 95-103
מלונות 294-98
מסעדות 324-28
מעבורות 383 ,382
מפה 54-5
מפת רחובות 116-19
מצפון לליפי North of the
85-93 Liffey
מרפסות ג'ורג'יאניות
69 Georgian terraces
פאבים 110-11
פסטיבלים 48

קולנוע 109
קניות 104-07

קתדרלת ּכָרייסט צֶ'רץ'
Christ Church Cathedral
80-1
רכבות 388
רכבת פרוורית (392 )DART
תאטרון 108
תעלות 101
דבלין ,חברת האוטובוסים של
391 Dublin Bus
דבלין ,טירת Dublin Castle
(דבלין) 76-7 ,54
מפת רחובות מאוירת 74

דָּבליני ָה ועולם הויקינגים

Dublinia and the Viking
( Worldדבלין) 79
מפת רחובות מאוירת 74
דבלין ,מוזיאון הסופרים של
Dublin Writers Museum
91 ,21
דבלין ,מחוז Dublin, County
מלונות 297-98
מסעדות 327-28
דבלין ,מרתון Dublin Marathon
29
דבלין ,נמל־התעופה Dublin
381 Airport
דבלין ,סיבוב פאבים ספרותי
Dublin Literary Pub Crawl
113
דבלין ,פסטיבל הקולנוע של
51 Dublin Film Festival
דבלין ,פסטיבל התאטרון
Dublin Theatre Festival
112 ,50
דבלין רבתי ,מפות Greater
95 ,13 Dublin, maps
דבלין ,תערוכת Dublin
43 )Exhibition )1853
דבלין ,תצוגת הסוסים של
49 ,29 Dublin Horse Show
ֶדבֶניש ,האי Devenish Island
271 ,35

מסלול לֹוך אֶרן התחתי

271 Lower Lough Erne tour
(ה)דבר השחור 37 Black Death
ֶדג ָה ,אדגר ,על־החוף Degas,
91 Edgar, Beach Scene
דגים וצ'יפס 321
דֶה ּבּורגֹו ,משפחת De Burgo
213 family
דֶה וֶל ֶֶרה ,אֶימֶן De Valera,
45 Eamon
(ה)אוניברסיטה הקתולית של
אירלנד Catholic University
61 of Ireland
גן הזיכרון Garden of
( Remembranceדבלין) 91

א י נ ד ק ס

403

הופך לנשיא 46
(ה)הסכם האנגלו־אירי

דֹוניגֹול ,מחוז Donegal, County
255 ,229

44 Anglo-Irish Treaty
כליאתו 97
דֶה לֹוריאן 47 De Lorean
דֹואּוּבֶג 225 Doaghbeg
דֹואּוסֹון ,ג'ֹושּואָה Dawson,
61 Joshua
דואר 379
(ה)דואר המרכזי ,בניין General
( Post Officeדבלין) 89
התקוממות הפסחא Easter
45 Rising
מפת רחובות מאוירת 86
דוָואיֶיר ,מייקל Dwyer, Michael
139
דֹוּו ,טירת 225 Doe Castle
דֹויל ,רּודי 23 Doyle, Roddy
דּוישקָה ,כנסיית Duiske Abbey
149
דּולין 188 ,184 Doolin
פאבים 348
מסעדות 336
דּולין ,מערת 188 Doolin Cave
טיול בארצו של ייטס Yeats
233 Country tour
דֹולמֶן גבעת ּבָראּון Brownhill
141 Dolmen
דֹולמֶנים 32 Dolmens

מג ָליתי
בית־הקברות ה ֶ
קֶרֹומֹור Carrowmore

234 Megalithic Cemetery
גבעת ּבָראּון Browne’s Hill
141
ל ֶגאנ ֶני 284 ,32 Legananny
ּפֹולנ ֶּברֹון 188 Poulnabrone
דומיניקנים Dominican order
36
דֹונאדי 280 Donaghadee
אוֹוכל ָה 215 Dún Eochla
דּון ֶ
אוֹוכֶנ ֶכטֶה Dún
דּון ֶ
214 Eoghanachta
דֹונאט ,בישוף דבלין Dunan,
80 bishop of Dublin
דּון אָינגּוס 214 Dún Aonghasa
דּונג ֶרבֶן Dungarvan
מלונות 300
מסעדות 329
דּון דאכֶטֵיר Dún Duchathair
215
דֹוניּברּוק ( Donnybrookדבלין)
מלונות 297
דֹוניגֹול 230 Donegal
מלונות 313 ,292
פאבים 350
דֹוניגֹול ,טירת Donegal Castle
230
דֹוניגֹול ,כפר עבודות־היד
230 Donegal Craft Village

ראו גם צפון־מערב אירלנד

דֹוניגֹול ,מנזר Donegal Abbey
230
דּוני רֹוק Dooney Rock
דּון ל ֵירי 102-03 Dún Laoghaire
מסעדות 328
מעבורות 383 ,382
דּון ל ֵיריֶ-רתדָאּון ,המועצה
המחוזית Dún Laoghaire-
Rathdown County Council
367
דֹות' 245 ,244 Dowth
דֶזמֹונד ,טירת Desmond Castle
אדֶר) 194
( ָ
דֶזמֹונד ,טירת Desmond Castle
(קינסֵייל) 176 ,172
דֶזמֹונד ,מרידת Desmond
38 )rebellion )1582
דֶזמֹונד ,רוזני Desmond, Earls
195 of
דיוטי־פרי 372
דיז ֶרט אֹודי ,181 Dysert O’Dea
189
צלב ניצב 243 High Cross
דייג 366 ,362-63 ,28
(ה)דייג ,מועצת אזורי Central
366 Fisheries Board
דֵייל אֶֶרן 65 Dáil Éireann
בית ראש העיר Mansion
( Houseדבלין) 61
היסטוריה 44
דיל ֵיני ,אדוארד Delaney,
61 Edward
דינגל (אֶן דֶנגאן) Dingle )An
157 )Daingean
מלונות 304

מסלול חצי־האי דינגל

159 Dingle Peninsula tour
מסעדות 332
פאבים 348
דינגל ,חצי־האי Dingle
Peninsula
טבע 18
מלונות 304
מסלול חצי־האי 158-59
דין ,תומאס Deane, Sir Thomas
66 ,65
דיקסון ,ג'יימס Dixon, James
224
דירפילד  ,Deerfieldפארק
פיניקס (דבלין) 96
דֶלפי ( Delphiקֹונ ֶמאֶרה) 203
דֶלפי לֹודג' Delphi Lodge
(קֹונ ֶמאֶרה) 292
דלק 385
דֶלקי 103 Dalkey
מסעדות 328

404

דֶלקי ,האי 103 Dalkey Island
דמי כניסה 371
דמי שירות ,במלונות 289
דָנּברֹודי ,בית The Dunbrody
148 House
דָנּברֹודי ,מנזר Dunbrody
148 Abbey
דֶנדֹוק 242 Dundalk
מסעדות 341
פאבים 350
דֶקל ֶן הקדוש 145 Declan, St
דראמל ֵיין 240 Drumlane
(ה)דֶרּבי האירי 28 Irish Derby
דֶרג ,לֹוך ,183 Derg, Lough
230 ,213 ,190 ,185
דרֹואֵידֶה 244 Drogheda
מלונות 315
דרֹואֵידֶה ,המצור על Drogheda,
39 )siege of )1689
דרֹואֵידֶה ,רוזני Drogheda, Earls
128 of
(ה)דרּואידי ,המעגל Druid’s
( Circleקֶנמֵייר) 166
דרּואידים 26 Druids
דרּואיד ,תאטרון Druid Theatre
(גֹולוֶוי) 361
דרֹו ָ
מאֵיר Dromahair
פאבים 350
דרֹומּבֶג ,מעגל האבנים של
170 Drombeg Stone Circle
דרום־מזרח אירלנד Southeast
125-51 Ireland
בית קאסֶלטָאּון Castletown
130-31 House
ֹווטֶרפֹורד 146-47 Waterford
מלונות 299-302
מסעדות 328-31
מפה 126-27
פאבים 346-47
ּפאוֶורסקֹורט Powerscourt
134-35
דֶרי  Derryראו לֹונדֹונדֶרי
דֶריבי ,הרי Derryveagh
224-25 Mountains
דֶרינ ֵיין ,בית Derrynane House
מסלול טבעת קֶרי Ring of
164 Kerry tour
דרכונים 370
דֶרמנין ,נהר Drimneen, River
209
דָרמקליף Drumcliff
טיול בארצו של ייטס Yeats
232 Country tour
מלונות 313

דת

נצרות קלטית 34-5
תפילות ומיסות 372
ראו גם מנזרים; קתדרלות;
כנסיות בדבלין; בתי מנזר

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס
האנט ,ג'ון ,190 Hunt, John
191
האנטֶרז ,מלון Hunter’s Hotel
293
האּפֶני ,גשר Ha’penny Bridge
(דבלין) 93
הארֹולדס קרֹוס Harold’s Cross
( Stadiumדבלין) 366
הגבלת מהירות 386
הגירה 178 ,42-3
(ה)פארק העממי אָלסטֶר־
אמריקה Ulster-American
269 Folk Park
הארוויז ּפֹוינט Harvey's Point
292
הֹואּוטֹון ,ריימונד ג'יימס
47 Houghton, Ray
הֹואּות' 102 Howth
מסעדות 327-28
הֹואּות' ,כף ,95 Howth Head
102
הּוג ֶנֹוטים Huguenots
בקֹורק 176 in Cork
קתדרלת פטריק הקדוש St
( Patrick’s Cathedralדבלין)
82
תעשיית אריגי פשתן ,41
268
הֹול־ֹווקֶר ,קולונל ויליאם Hall-
Walker, Colonel William
129
הֹולי ,האי 190 ,171 Holy Island
הֹוליּווד Holywood
מלונות 318
מסעדות 345
הוסטלים 289
הּוק ,חצי־האי Hook Peninsula
148
הּוק ,כף 148 Hook Head
הֹוקס וֶול ,תאטרון Hawks Well
( Theatreסל ַיגֹו) 361
הּוקֶר ,גֹולוֶוי Hookers, Galway
212 ,211
הֹורן ,כף 225 Horn Head
הָייד ,דאגלס 61 Hyde, Douglas
מצבה 83
היל ,ארתור 281 Hill, Arthur
היל ,דֶֶרק 225 ,224 Hill, Derek
הילסּבֹורֹו 281 Hillsborough
מסעדות 344
פאבים 351
הילסּבֹורֹו ,טירת Hillsborough
281 Castle
הילסּבֹורֹו ,מצודת
281 Hillsborough Fort
היסטוריה 31-47
הלואין 50 Hallowe’en
מפת רחובות מאוירת 75
הליכה 393 ,366 ,363

405

הֶמּבֶלטֹוניאֶן Hambletonian
(סטאּבס) 283
המחאות נוסעים Traveller’s
376 cheques
המרת מידות ,טבלת 373
הֶנדֶל ,גיאורג פרידריך Handel,
George Frederick
כנסיית מיכ ֶן הקדוש St
( Michan’s Churchדבלין) 92
(ה)משיח 81 ,40 Messiah

הנחות

סטודנטים 372
רכבת 389
הנרי השמיני ,מלך אנגליה
Henry VIII, King of England
38
מרידת תומאס פיצג'רלד
'המשיי' Silken Thomas’s
93 rebellion

קרע עם הכנסייה הקתולית

31
קתדרלת ּכָרייסט צֶ'רץ'
Christ Church Cathedral
(דבלין) 81
הנרי השני ,מלך אנגליה Henry
,36 ,31 II, King of England
150
הנרי ,מיצ'ל Henry, Mitchell
208
(ה)הסכם האנגלו־אירי Anglo-
47 )Irish Agreement )1986
(ה)הסכם האנגלו־אירי Anglo-
44 )Irish Treaty )1921
הפלגה בים 382-84

הקפה אחרונה של עולי־הרגל

בקלֹונמֶקנֹויז Last Circuit of
Pilgrims at Clonmacnoise
(ּפיטרי) 250

הקצבה בחנות פטורה ממס
(דיוטי־פרי) 370
הר ָ
אשֶר ,גני Mount Usher
139 Gardens

הֶרווי ,פרדריק אוגוסטוס ,הרוזן
הרביעי של בריסטול Bristol,

Frederick Augustus Hervey,
260 Earl of
הרי מֹורן Mountains of
284 ,257 ,255 Mourne

הרים

טבע 19

טיפוס הרים 366 ,363
הֶרלינג 50 ,29 Hurling
הֶרל ֶנד ,אדוארד ג'יימס
276 Harland, Sir Edward
הרץ 387 Hertz

השכרה
אופניים 387
מכוניות 385
השכרת דירות 290

התאחדות הגולף האירית

לנשים Irish Ladies Golfing
366 Union

התאחדות הגולף של אירלנד
Golfing Union of Ireland
366

ואלדֶרה ,וינצ'נזֹו Valdré,
76 Vincenzo
ואנּומֶרי ,הסתֶר Vanhomrigh,
82 Hester
ּוואָיֶיט ,ג'יימס 21 Wyatt, James
בית וֶוסטּפֹורט Westport
205 House
וֶוסטּפֹורט 204 Westport
קאסֶל קּול 272 Castle Coole
ּווד קי ( Wood Quayדבלין) 78
מפת רחובות מאוירת 74
ֹווטֶרוויל Waterville
מלונות 306
ֹווטֶרפֹורד ,125 Waterford
146-47
מלונות 301-302 ,293
מסעדות 330-31
מפה 147
פאבים 347
ֹווטֶרפֹורד ,בדולח Waterford
147 Crystal
ֹווטֶרפֹורד ,טירת Waterford
293 Castle
ֹווטֶרפֹורד ,מחוז Waterford,
125 County

ראו גם דרום־מזרח אירלנד
ֹווטֶרפֹורד ,פסטיבל האופרה
הקלה Waterford Festival of

361 ,50 Light Opera
ֹווטֶרפרֹונט הֹול Waterfront Hall
(בלפאסט) 361
ווידי ,האי 167 Whiddy Island
וויטּבי ,מועצת הכנסייה של
34 )Whitby, Synod of )664
וֶוייבֶרטרי ,לורד Wavertree,
129 Lord
ווייט ,האי White Island

מסלול לֹוך אֶרן התחתי

Lower Lough Erne tour
271
ווייט ,משפחת White family
(רוזני ּבֶנטרי) 168 ,167
ווייט ,סֶמיּואֶל Whyte, Samuel
60
ווייט פארק ,מפרץ White Park
261 Bay
וויילד ,אוסקר 22 Wilde, Oscar

בית־הספר לבנים ּפֹורטֹוָרה

272 Portora Royal School
חשיבותה של אוסקריות The
Importance of Being Oscar
90

כיכר מֶריֹון Merrion Square
(דבלין) 68
וֶויין ,ג'ון 209 Wayne, John
ווילטֹון ,ג'וזף Wilton, Joseph
100
ווילסֹון ,בית אבותיו של הנשיא
Wilson Ancestral Home,
269 The
ווינדזֹור ,ג'ון 93 Windsor, John
וויסקי 266

מזקקת ּבּושמילס הישנה

266 Old Bushmills Distillery
מזקקת ג'יימסון הישנה Old
( Jameson’s Distilleryדבלין)
92
מזקקת לֹוק Locke’s
( Distilleryקיל ֶּבג ֶן) 249
מזקקת מידלטֹון הישנה Old
179 Midleton Distillery
וויקלֹו ,דרך 139 Wicklow Way
וויקלֹו ,הרי Wicklow
139 ,125 ,19 Mountains
וויקלֹו ,מחוז Wicklow, County
125

ראו גם דרום־מזרח אירלנד
וֶולּברּוק ,טחנת החביטה של

Wellbrook Beetling Mill
(קּוקסטָאּון) 268
וֶולינגטֹון ,הדוכס מ-
,60 Wellington, Duke of
68
וֶולינגטֹון ,מצבת Wellington
 ,Testimonialפארק פיניקס
(דבלין) 96
וֶולס ,אורסון 90 Welles, Orson
וֶולּפֹול ,אדוארד Walpole,
139 Edward
וֶוסטמית' ,מחוז Westmeath,
237 County

ראו גם פנים הארץ
וֶוסטּפֹורט 204 ,201 Westport
מלונות 312
מסעדות 339
פאבים 350
וֶוסטּפֹורט ,בית Westport

204-05 House
וֶוסט ,רוברט 273 West, Robert
ֹוו ,סֶמיּואֶל 43 Waugh, Samuel
ֹווסּ ,פאּול דֶה 131 Vos, Paul de
וֶוקספֹורד 150 ,125 Wexford
מלונות 302
מסעדות 331
פאבים 347
וֶוקספֹורד ,מחוז Wexford,
125 County

ראו גם דרום־מזרח אירלנד
וֶוקספֹורד ,פסטיבל האופרה
Wexford Opera Festival
361 ,50

וֶוקספֹורד ,שמורת עופות הבר
של Wexford Wildfowl

150 Reserve
וֶור ,איז ֶק 130 Ware, Isaac
ֹוורּבֶקּ ,פֶרקין Warbeck, Perkin
37
ויזות 372
וי ,לֹוך 224 Veagh, Lough
ויליאם מאֹוראנז' William of
( Orangeויליאם השלישי,
מלך אנגליה William III, King
31 )of England
(ה)מנזר העתיק במֶליפֹונט
Old Mellifont Abbey
245
(ה)מצור על לימֶריק 181
(ה)מצור על קינסֵייל siege of
172 Kinsale

טירת קאריקפֶרגּוס

275 Carrickfergus Castle
כתר 76
קסרקטין קֹולינס Collins
101 Barracks
קרב הּבֹוין Battle of the
244 ,39 ,38 Boyne
וינטנ ֶרס ,חברת Vintners
39 Company
ויקטוריה ,מלכת אנגליה
Victoria, Queen of England
אגמי קילארני Lakes of
163 Killarney
גל ֶנג ֶריף 167 Glengarriff

פותח את תערוכת דבלין
43

פסליו 276 ,46
קֹואּוב 178 Cobh
ויקינגים 31
(ה)מוזיאון הלאומי של
אירלנד  -ארכאולוגיה
National Mueseum of
( Irelan - Archaeologyדבלין)
67
בדבלין 79 in Dublin
דֹוניגֹול 230 Donegal

דרום־מזרח אירלנד

125 Southeast Ireland
ּווד קי ( Wood Quayדבלין)
78 ,74
ֹווטֶרפֹורד 146 Waterford
וֶוקספֹורד 150 Wexford
לימֶריק 191 Limerick
פלישות לאירלנד 35 ,34
שנ ֶן התחתי Lower Shannon
ֶ
181
וָל ֶנטינּוס הקדוש Valentine,
83 St
וֶל ֶנשיֶיה ,האי Valentia Island
164
מלונות 306

406

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס

ו ֶרּבּורג הקדוש ,כנסיית St
( Werburgh’s Churchדבלין)
מפת רחובות מאוירת 74
ו ֶרטרי ,נהר 139 Vartry, River
ו ֶרמיר ,יאן 70 Vermeer, Jan
ו ֶרנ ֶה ,קלוד ז'וזף Vernet,
132 Joseph

מה לקנות באירלנד 357
חנויות ענטיקות בדבלין ,106
107
חניה 387
חרסינה ,חנויות 355 ,353

)Royal Dublin Society )RDS
112 ,65 ,40
חג המולד 51 Christmas
חגים לאומיים 51

Shannonbridge Bog
251 Railway

מצבה לזכר 61
מצעד אולם החייטים ’Tailors
82 Hall rally
מרד 103 ,41 ,40

מרכז הארמדה הצרפתית
( French Armada Centreבית
טאלי ,טירת Tully Castle
ּבֶנטרי) 168
מסלול לֹוך אֶרן התחתי
נישואין 61
ז ֶבֶרין ,טים 190 Severin, Tim
 270 Lower Lough Erne tourטֹורי ,האי 224 Tory Island
טֹור ,כף 267 Torr Head
זכוכית ,כלי
טאלינ ֶלי ,טירת Tullynally
241 Castle
טֹורק ,מפל 162 Torc Waterfall
בדולח ֹווטֶרפֹורד Waterford
טחנת ּבֶליקֹוּפלאנד
טאל ֶמֹור Tullamore
147 Crystal
מלונות 316
Ballycopeland Windmill
בדולח טָירֹון Tyrone Crystal
טאל ֶמֹור דיּו ,מרכז מורשת
280
(דאנג ֶנֹון) 355 ,273
Tullamore Dew Heritage
טיולי רכב
חנויות 355 ,353
ארצו של ייטס Yeats
Centre 251
מה לקנות באירלנד 357
זרבובית אַירד  262 Aird’s Snoutטאָרה ,גבעת ,237 Hill of Tara
232-33 Country
248
חצי־האי אינישֹווֶן Inishowen
טאָרה ,גבעת ,237 Tara, Hill of
226-27 Peninsula
חברת הרכבות של צפון
248
מסלול הדרך הצבאית
אירלנד Northern Ireland
138 Military Road
391 Railways
טארֹו ,אבן 218 Turoe Stone
טבע 18-19
(ה)חברה הג’ורג’יאנית האירית
מסלול חוף מֹורן Mourne
(ה)ּבֶרן 186-87 The Burren
285 Coast tour
130 Irish Georgian Society
מסילת ביצת ֶ
מסלול חצי־האי דינגל
(ה)חברה המלכותית של דבלין
שנ ֶנּברידג'

חג קווין הקדוש בחרבות גל ֶנדֶלֹוק
The Feast of St Kevin amid
the Ruins of Glendalough
(פיקֹוק) 31
חדרי השמש Sunlight
( Chambersדבלין)
מפת רחובות מאוירת 74

חוות ההרבעה הלאומית

129 National Stud
חומץ ,גבעת 149 Vinegar Hill
חוף דרך הענקים Causeway
261 ,255 Coast
חופים 18

חופשות ארכאולוגיות

Archaeological holidays
361
חופשות תרבות 361 ,360
חוק האיחוד Act of Union
42 ))1800
חורף באירלנד 51
חירום ,מקרי 379
חלוקה 221 )Partition )1921
חלל בתוך חלל Sphere within
ּ( Sphereפֹומֹודֹורו) 63 ,59
חלפנות ,משרדים Bureaux de
376 change
חנויות אריגים 355 ,354
חנויות טוויד 355 ,354
חנויות מזכרות ,דבלין 107 ,105
חנויות ספרים 355 ,352
דבלין 107 ,106

פארק ביצות הכבול

275 ,274 Peatlands Park

פארק בעלי־החיים פֹוטֶה

178-79 Fota Wildlife Park
פארק טירת קֹולדוֶול Castle
270 Caldwell Forest Park
קֹונ ֶמאֶרה Connemara
208-09

ראו גם ציפורים

טבעת הענק ,מתחם Giant’s
( Ringבלפאסט) 279
טבעת ,מצודות 20 Ring forts
טבעת קֶרי 159 Ring of Kerry
מסלול טבעת קֶרי Ring of
164-65 Kerry tour
טֹוּבֶרנאלט 234 Tobernalt
טֹוּבֶרקארי Tobercurry
מסעדות 341
טֹולּבֶט ,טירת Talbot Castle
248
טֹולּבֶט ,משפחת Talbot family
102
טֹול ֶה הקדושה 189 Tola, St
טֹולימֹור ,פארק Tollymore
Forest Park
מסלול חוף מֹורן Mourne
285 Coast tour
טֹוןֹ ,וולף 277 Tone, Wolfe
גבעת קֵייב Cave Hill
(בלפאסט) 279
דיוקנאות 102
כנסיית אנה הקדושה St
( Ann’s Churchדבלין) 61

407

Dingle Peninsula tour
158-59
מסלול טבעת קֶרי Ring of
164-65 Kerry

מסלול לֹוך אֶרן התחתי

Lower Lough Erne tour
270-71
טיֹומּפּול קיאֶָראן Teampall
215 Chiaráin
טיטאניק 276 ,178 ,44 Titanic
טֶי ,לֹוך Tay, Lough

מסלול הדרך הצבאית

טירת אֹוגנאנּור Aughnanure
209 Castle
טירת אֹורמֹונד Ormond
199 Castle
טירת אינישקֹורת'י
149 Enniscorthy Castle
טירת אינישקיל ֶן Enniskillen
272 Castle
טירת אֶשפֹורד Ashford
209 Castle
טירת אֶת'לֹון Athlone Castle
249
טירת ּבּורשיֶיה Bourchier’s
195 Castle
טירת ּביר 253 Birr Castle
טירת ּבלארני Blarney Castle
171
טירת ּבֶליאֶק Ballyhack
148 Castle
טירת בלפאסט Belfast
279 Castle
טירת ּבל ֶק 195 Black Castle
טירת ּבל ֶקרֹוק Blackrock
177 Castle
טירת ּבָנֶרטי Bunratty Castle
192-93 ,181
טירת ג'ֹורדֶן Jordan’s Castle
284
טירת גל ֶנבֵי Glenveagh
224-25 Castle
טירת גרין 285 Green Castle
טירת דאנגּואֵיר Dunguaire
212 Castle
טירת דאנלּוס Dunluce
261 Castle

טירת דאנסבֶריק

138 Military Road tour
טימֹוליג ,מנזר Timoleague
170-71 Abbey
טימּפָנֹון 21 Tympanum
טינטֶרן ,מנזר Tintern Abbey
148
טיסה 380-81
טיפ ,במלונות 289
טיּפֶֶררי ,מחוז Tipperary,
181 County

261 Dunseverick Castle
טירת דבלין Dublin Castle
76-7 ,74 ,54
טירת דֹוּו 225 Doe Castle
טירת דֹוניגֹול Donegal
230 Castle
טירת דֶזמֹונד Desmond
ָ ( Castle
אדֶר) 194
טירת דֶזמֹונד Desmond
( Castleקינסֵייל) 172

טיציאנו (טיציאן) 70 Titian
טיקטמאסטר Ticketmaster
361 ,112
טָירֹון ,יּו אֹוניל ,רוזן Tyrone,
,39 Hugh O’Neill, Earl of
255
טָירֹון ,מחוז Tyrone, County
255

281 Hillsborough Castle
טירת המלך ג'ון King John’s
( Castleלימֶריק) 191
טירת המלך ג'ון King John’s
( Castleקֶרלינגפֹורד) 242
טירת טאלי 270 Tully Castle
טירת טאלינ ֶלי Tullynally
241 Castle
טירת טרים ,237 Trim Castle
248
טירת לימֶני Leamaneagh
188 Castle

שנ ֶן התחתי
ראו גם ֶ

ראו גם צפון אירלנד
טירות
דיז ֶרט אֹודי Dysert O’Dea
189

טירת הילסּבֹורֹו

טירת ליסמֹור Lismore
145 Castle
טירת מאלֶאָייד Malahide
102 Castle
טירת מֹונ ֵי Monea Castle
271
טירת נ ָּפֹוג Knappogue
189 Castle
טירת סל ֵייד Slade Castle
148
טירת ּפֹורטֹומנ ָה Portumna
213 Castle
טירת ּפֶרק Parke’s Castle
233

טירת קאריקפֶרגּוס

,36-7 Carrickfergus Castle
275
טירת קילקליף Kilclief
284 Castle
טירת קילקֶני Kilkenny
144 ,143 ,123 Castle
טירת קינּבֵיין Kinbane Castle
261
טירת קֵיר 198 Cahir Castle

טירת קֶריגנ ֶקּוָרה

171 Carrignacurra Castle
טירת קֶריג ֶפֹויל Carrigafoyle
156 Castle
טירת רֹוס 162 Ross Castle
טירת רֹוסקֹומֹון Roscommon
218 Castle
טירת רֹוסקֵרי Roscrea Castle
195
טירת ֶרת'ל ֶנֹון Rathlannon
151 Castle
מגדל ֶרג'ינאלד Reginald’s
ֹ( Towerווטֶרפֹורד) 146
מנזר קָאילמֹור Kylemore
208 Abbey
טירת אֶת'לֹון Athlone Castle
249

טירת ּבָנֶרטי ופארק פולק

Bunratty Castle and Folk
192-93 ,181 Park

טירת קאריקפֶרגּוס

,36-7 Carrickfergus Castle
275
פסטיבלים 49
טירת קֹולדוֶול ,פארק Castle
Caldwell Forest Park

מסלול לֹוך אֶרן התחתי

270 Lower Lough Erne tour
טלוויזיה 378
טלפונים 378
טלפונים ניידים 378
טֶמּפל ּבָר ( Temple Barדבלין)
78 ,73
בידור 114
מפת רחובות מאוירת 75

טֶמּפל ּבָר ,גלריות וסטודיות
בTemple Bar Gallery and-
( Studiosדבלין) 107
טֶמּפל ּבָר ,שוק האוכל של
Temple Bar Food Market
(דבלין) 107
טמפרטורות 51
"טעם ּבֹולטימֹור ",פסטיבל
הרכיכות “A Taste of
Baltimore“ Shellfish
48 Festival
טראמֹור Tramore
מסעדות 330
טֶרבֹור ,ויליאם Trevor, William
23
טרוולקס 379 Travelex
טרור 374
ראו גם בעיות

טֶריגל ָס Terryglass
מסעדות 336
טרים 248 ,239 ,237 Trim
טרימּבל ,דיויד Trimble, David
15
טרים ,טירת 248 Trim Castle
טריניטי קולג' Trinity College
(דבלין) 62-3 ,15
(ה)ספרייה הישנה Old
63 ,57 ,55 Library
היסטוריה 38
כתב־היד של קֶ לז Book of
64 Kells
מפת רחובות מאוירת 59
טֶרלי 156-57 Tralee
מסעדות 334
טֶרנ ֶר ,ריצ'רד Turner, Richard
100

יהודית עם ראשו של הולופרנס

Judith with the Head of
( Holofernesמאנטֶני ָה) 71
יֹואּול 179 Youghal
מלונות 306
מסעדות 334
יּוז ,ג'ון ג'וזף Hughes, John
269 Joseph
יוחנן פאולוס השני ,אפיפיור
בפארק פיניקס (דבלין) ,47
96
עליה לרגל לקנֹוק 205
קלֹונמֶקנֹויז Clonmacnoise
250
יּו-טּו ( U2להקה) 24 ,17
יּו ל ֵיין ,גלריית Hugh Lane
( Galleryדבלין) 112 ,91
יּום ,ג'ון 15 Hume, John
יום השנה החדשה New Year’s
51 Day
יום סטיבן הקדוש St Stephen’s
51 Day

408

יום קרב הּבֹוין (השנים־עשר)
Battle of the Boyne Day
51 ,49
יום ראשון העקוב מדם Bloody
46 )Sunday )1972
יום שישי הטוב ,הסכם Good
)Friday Agreement )1998
47 ,31 ,15
(ה)יוניוניסטית ,המפלגה
44 Unionist Party
יּוסטֶן ,שֹון 44 Heuston, Sean J
יּופֹורד ,רוברט ד' Ufford, Robert
218 ’d
יורו 377
ייטס ,ג'ק ּבאטל ֶר Yeats, Jack B
(ה)גלריה העירונית לאמנות
בקרֹופֹורד Crawford
Municipal Art Gallery
(קֹורק) 175
בית וגלריית גליּב Glebe
225 House and Gallery
לדרך 70 For the Road
קּול פארק 213 Coole Park
ייטס ,ויליאם ּבאטל ֶר Yeats, WB
213 ,23
(ה)תחייה האירית Irish
23 ,22 Revival
ארצו של ייטס Yeats
232-33 ,122 Country

בית־ספר קיץ הבינלאומי

ייטס Yeats International
( Summer Schoolסל ַיגֹו) 361
התקוממות הפסחא Easter
89 Rising
וסל ַיגֹו 234 ,233
וקונסטנס מָרקיֶיביץ and
231 Constance Markievicz
טירת ּפֶרק Parke’s Castle
233
כיכר מֶריֹון Merrion Square
(דבלין) 68
מוזיאון ייטס Yeats Museum
(דבלין) 70
מצבה 60
פסלו 234
פרס נובל 45
קאתלין ני אּוליאֶן Cathleen ni
15 Houlihan
קברו 233 ,232
תאטרון אֶּבי Abbey Theatre
(דבלין) 88
תּור ּבאלילי Thoor Ballylee
212-13

יין

הקצבה בחנות פטורה ממס
(דיוטי־פרי) 370
חנויות בדבלין Dublin shops

107 ,105
ילדים ,טיול עם 372

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס
ירי 367 ,365
יריד הכפר הלאומי National
( Country Fairטירת ּביר) 48

יריד הספורט הכפרי הלאומי

National Countrysports
( Fairליזּברן 367 )Lisburn
יריד ּפאק ( Puck Fairקילֹורגל ֶן)
49
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כתב־היד של דארּו Book of
63 ,55 ,34 Durrow
כתב־היד של קֶלז Book of Kells
241 ,64
ל ָאי Laghey
מלונות 340
לאינץ' Lahinch
מלונות 308
מסעדות 336
לארן 275 Larne
מעבורות 384
לארקין ,ג'יימס Larkin, James
פסליו 89 ,86

כבאות ,שירותי 375
כבול ראו ביצות כבול
כבישים 385-86
כדורגל 366 ,29
כוורת ,בתי 21 Beehive huts
כיסא גלגלים ,גישה
לבוש
 Wheelchair accessראו נכים,
במסעדות 320
מטיילים
חנויות 355 ,354
כלבו ,חנויות בדבלין 107 ,104
חנויות בדבלין 107 ,106
כללי נהיגה 386
קניות באירלנד 356
(ה)כנסייה הקתולית 16
ל ֶגאנ ֶני ,דֹולמֶן Legananny
כיבוש פרוטסטנטי 38-9 ,31
284 ,32 Dolmen
קנֹוק 205 Knock
לדרך ( For the Roadג'ק ּבאטל ֶר
ייטס) 70
קרב הּבֹוין Battle of the
להבה ( Flameקאריקפֶרגּוס)
244 Boyne
275
שיווי זכויות 42
כנסיות בדבלין
לֹואּות' 237 Louth, County
(ה)כנסייה הכרמליטית של
ראו גם פנים הארץ
רחוב ווייט פראיֶיר  Whitefriarלּואיסּבֶרג 206 Louisburgh
 83 Street Carmelite Churchלואיס מאלקֵי Louis Mulcahy’s
(ה)כנסייה הקתולית של
( Potteryטֶרלי) 355
אָּודֹון הקדוש St Audoen’s
מפת רחובות מאוירת 58
 79 Roman Catholic Churchלּואֶס ( Luasדבלין) 393
אָּודֹון הקדוש  79 St Audoen’sלֹוך איסק Lough Eske
מלונות 313
אנה הקדושה ,58 St Ann’s
61
לֹוך נֶבֶר ,מסלול נסיעה ביער
ו ֶרּבּורג הקדוש St Werburgh’s
Lough Navar Forest Drive
מסלול לֹוך אֶרן התחתי
74
כנסיית האוניברסיטה
270 Lower Lough Erne tour
61 University Church
לֹוך קי ,פארק Lough Key
מיכ ֶן הקדוש 92 St Michan’s
219 Forest Park
כנסיות
לֹוך רי ,מסלול Lough Ree
זמני תפילה 372
249 Trail
ראו גם קתדרלות
לֹול ֶס ,מתיו ג'יימס ,ביקור חולים
Lawless, Matthew James,
כסף 376-77
העברה 376
71 The Sick Call
(ה)לֹונג הֹול The Long Hall
כספומטים 376
כרטיסי אשראי 376 ,352
(פאב בדבלין) 113
כרטיסים
לֹונדֹונדֶרי ,255 Londonderry
אוטובוסים 390
258-59
(ה)מצור על (,39 )1689
טיסות 381
לאירועי בידור 112 ,108
259
מעבורות 384
ביטחון אישי 374
רכבת 389
מלונות 319
ּכָרייסט צֶ'רץ' ,קתדרלת Christ
מסעדות 345
( Church Cathedralדבלין)
מפה 258-59
80-1 ,54
מפת רחובות מאוירת
מפת רחובות מאוירת 74
258-59
כרכרות ,טיולי Coach tours
פאבים 351
390-91
פסטיבלים 50

לֹונדֹונדֶרי ,המרקיז השלישי
של Londonderry, 3rd

280 Marquess of
לֹונדֹונדֶרי ,מחוז Londonderry,
255 County

ראו גם צפון אירלנד
לֹונדֹונדֶרי ,משפחת

,282 Londonderry family
283
לּונֶסֶה ,יריד Lughnasa Fair
(טירת קאריקפֶרגּוס) 49
לֹונפֶרד Longford
מלונות 315
מסעדות 342
פאבים 351
לֹונפֶרד ,מחוז Longford,
237 County

ראו גם פנים הארץ

ליל כל הקדושים Hallowe’en
50
לימֶבאדי Limavady
מלונות 319 ,293
מסעדות 345
לימֶני ,טירת Leamaneagh
188 Castle
לימֶריק 191 Limerick
(ה)מצור על 191 ,181
היסטוריה 33
מלונות 308
מסעדות 336
נהר ֶ
שנ ֶן 185 River Shannon
פאבים 349
לימֶריק ,הסכם Limerick,
181 )Treaty of )1691
לימֶריק ,מחוז Limerick,
181 County

לֹופטּוס ,אדם 39 Loftus, Adam
לּוּפ ,כף Loop Head
מלונות 308
לּוּפ ,כף ,מסלול הנסיעה Loop
184 Head Drive
לֹוק ,ג'וזף 24 Locke, Josef
לֹוקלינּבריג' Leighlinbridge
מסעדות 330
פאבים 347
לֶטֶרפֶרק Letterfrack
מלונות 311
מסעדות 338
לֶטֶרקֶני 227 Letterkenny
מלונות 313
מסעדות 340
ליאונרד ,יּו 88 Leonard, Hugh
ליאֹוּפֶרדזטָאּון ,מרוצי
,51 Leopardstown Races
366
ליאֶן ,לֹוך 163 Leane, Lough
ליבֶר ,האחים Lever Brothers
74
ל ֵיברי ,ג'ון 278 Lavery, Sir John
ליגת האדמות Land League
43
ליווינגסטון ,ד"ר דיויד
68 Livingstone, Dr David
ליֹוס־נא־קֹון ,מצודת הטבעת
170 Lios-na-gCon Ring Fort
ל ֵיטָאּון ,מרוצי החוף של
50 Laytown Beach Races
ליטל סקֶליג 165 Little Skellig
ליטרים ,מחוז Leitrim, County
229

177
בקֹורק ,175 ,174 in Cork
176
לינ ֵין Leenane
מלונות 311 ,292
מסעדות 338
לינ ֶן הֹול ,ספריית Linen Hall
( Libraryבלפאסט) 277
לינץ' ,משפחת Lynch family
210
ליסדּונבֶרנ ָה 188 Lisdoonvarna
ליסדּונבֶרנ ָה ,פסטיבל
השידוכים Lisdoonvarna
50 Matchmaking Festival
סדֶל ,בית Lissadell House
לי ֶ
231
טיול בארצו של ייטס Yeats
232 Country tour
ליסטֹואֹול Listowel
מלונות 305
מסעדות 334
ליסטֹואֹול ,שבוע הסופרים
361 Listowel Writers’ Week
ליסט ,פרנץ 90 Liszt, Franz
ל ֵיסי ,יּו דֶה 248 Lacy, Hugh de
ליסמֹור 145 Lismore
מסעדות 330
ליסמֹור ,טירת Lismore Castle
145
ליפי ,נהר 93 ,92 Liffey, River

ל ֵיידֶה ,הכנסייה העתיקה Layde
267 Old Church
"ליידי ּבֶטי" “218 ”Lady Betty
ל ֵיין ,יּו Lane, Sir Hugh
גלריית יּו ל ֵיין Hugh Lane
( Galleryדבלין) 91

Poulaphouca Reservoir
133
ליפרֹוי ,משפחת Lefroy family
240
ליקֵיל ,חצי־האי Lecale
284 Peninsula

ראו גם צפון־מערב אירלנד

שנ ֶן התחתי
ראו גם ֶ
לין ,דיויד 156 Lean, David
לי ,נהר 171 Lee, River
באזור קורק Cork environs

מאגר המים ּפֹולאָפּוקָה

ליר ,המלך 27 Lir, King
ליריק ,תאטרון Lyric Theatre
(בלפאסט) 361
ליש ,מחוז 237 Laois, County

ראו גם פנים הארץ
לי ,תומאס Lee, Sir Thomas
38

ל ֶנדסדָאּון ,המרקיז של

Lansdowne, Marquess
166 of
ל ֶנֹוך ,טום 130 Lennox, Tom
ל ֶנֹוך ,לואיזה Lennox, Lady
131 ,130 Louisa
ל ֶניֹון צ'ארלס Lanyon, Sir
Charles
אוניברסיטת קווין Queen’s
( Universityבלפאסט) 278
בית המכס Custom House
(בלפאסט) 279
טריניטי קולג' Trinity College
(דבלין) 62
ל ֶנסטֶר ,אמת־המים Leinster
128 Aqueduct
ל ֶנסטֶר ,בית Leinster House
(דבלין) 65
מפת רחובות מאוירת 59
ל ֶנסטֶר ,דוכס Leinster, Duke
65 of
ל ֶּפֶרקֹון 26 Leprechauns
לשכת המידע לתיירים Dublin
112 Tourism Centre
מָאּונטג'ֹוי ,לורד Mountjoy,
177 Lord
מָאּונטנאג ֶ'נט Mountnugent
מלונות 315
מָאּונט סטיּואָרט ,בית Mount
,255 ,123 Stewart House
282-83 ,280
מָאּונטֶרת' Mountrath
מלונות 316 ,293
שנ ֶן Mountshannon
מָאּונט ֶ
190
מאטיס ,אנרי Matisse, Henri
103
מאלֶאָייד Malahide
מסעדות 328
מאלֶאָייד ,טירת Malahide
102 Castle
מאלקֵי ,לואיס Mulcahy, Louis
158
מאלֶרני Mulrany
מלונות 311
ָ
מאֶן ,דרק 23 Mahon, Derek
מאנטֶני ָה ,אָנדֶראָה ,יהודית

עם ראשו של הולופרנס

Mantegna, Andrea, Judith
with the Head of Holofernes
71
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ָ
מאֶן ,מייג'ור דניס Mahon,
219 Major Denis
מאנסטֶר 181 Munster
מאֶן ,תומאס Mahon, Thomas
ָ
218
מאסרו של ישו The Taking of
( Christקאראוואג'ֹו) 71
מאקרֹוס ,בית Muckross
( Houseקילארני) 162 ,159
מאקרֹוס ,מנזר Muckross
162 Abbey
מארי אנטואנט ,מלכת צרפת
Marie Antoinette, Queen of
169 France
מארלֹוך ,מפרץ Murlough Bay
267 ,266
מארקֹוני ,ג'ּוליֶימֹו Marconi,
266 ,207 Guglielmo
מארש ,הארכיבישוף נארסיסֶס
Marsh, Archbishop
83 Narcissus
מארש ,ספריית Marsh’s
( Libraryדבלין) 83
מבשלות ראו בירה

מגדל אֹוּבריאן O’Brien’s Tower
(צוקי מֹואֵיר) 184
מגדל ,בתי Tower houses
21 ,20

מגדל השעון אלברט מֶמֹוריאָל

Albert Memorial Clock
( Towerבלפאסט) 279
מגדלור ּבֵיילי Baily Lighthouse
102
מגדלי מארטֶלֹו Martello
towers
(ה)אי דֶלקי Dalkey Island
103
דרֹואֵידֶה 244 Drogheda
כף הֹואּות' 95 Howth Head
מגדל ג'יימס ג'ויס James
103 Joyce Tower
מֶגיליג ֶן ּפֹוינט Magilligan
260 Point
קלֶג ֶן 207 Cleggan
מגורים בבתי־חווה 290
מגורים עם מטבחון 290
מנזר סֶלסקֶר Selskar Abbey
150
מגזינים 378 ,108
מגזינים עם לוחות פעילות,
בידור 108
מֶגי Magee of Donegal
(דֹוניגֹול) 355
מֶגיליג ֶן ּפֹוינט Magilligan Point
260
מֶגיליג ֶן ,שרטון Magilligan
260 Strand
מֶגיני ,פרופסור דֶניס ג' Maginni,
90 .Professor Dennis J

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס
(ה)מגפה השחורה Black
37 Death
ֶ
מג ֶרי ,מפרץ 228 Maghery Bay
מדרכות אבן־גיר ,הּבֶרן The
187 Burren
מֹואֵיט Moate
מלונות 315
מֹואיל Mohill
מלונות 313
מֹואֵיר ,צוקי Moher, Cliffs of

ראו צוקי מֹואֵיר
מוזיאון היין הבינלאומי

International Museum of
176 Wine
(ה)מוזיאון האירי לאמנות
מודרנית  -בית־החולים
המלכותי קילמֵינאֶם Irish
 Museum of Modern ArtRoyal Hospital Kilmainham
(דבלין) 97
(ה)מוזיאון הלאומי של אירלנד -

אמנות דקורטיבית והיסטוריה

National Museum of
Ireland - Decorative Arts
( and Historyדבלין) 101
(ה)מוזיאון הלאומי -
ארכאולוגיה National
Mueseum - Archaeology
(דבלין) 66-7 ,55
מפת רחובות מאוירת 59
(ה)מוזיאון לטבע Natural
( History Museumדבלין) 68

מוזיאונים וגלריות
(ה)אקדמיה האיּבֶרנית
המלכותית Royal Hibernian
( Academyדבלין) 68
(ה)גלריה הלאומית של
אירלנד National Gallery of
( Irelandדבלין) 70-1 ,55
(ה)גלריה לאמנות בקרֹופֹורד
( Crawford Art Galleryקֹורק)
174-75

(ה)גלריה לאמנות של סל ַיגֹו

234 Sligo Art Gallery

(ה)מוזיאון האזורי מערב
קֹורק West Cork Regional
( Museumקלֹונאקילטי) 170
(ה)מוזיאון האירי לאמנות
מודרנית  -בית־החולים
המלכותי קילמֵינאֶם Irish

 Museum of Modern ArtRoyal Hospital Kilmainham
(דבלין) 97
(ה)מוזיאון הימי Guillemot
( Maritime Museumקילמֹור
קי) 151
(ה)מוזיאון הלאומי  -אמנות

דקורטיבית והיסטוריה
National Museum -
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Decorative Arts and
( Historyדבלין) 101
(ה)מוזיאון הלאומי -
ארכאולוגיה National
Mueseum - Archaeology
(דבלין) 66-7 ,59 ,55
(ה)מוזיאון המחוזי County
( Museumדֶנדֹוק) 242
(ה)מוזיאון המחוזי County
( Museumלֶטֶרקֶני) 227
(ה)מוזיאון המחוזי County
( Museumמֹונֶהֶן) 240
(ה)מוזיאון המחוזי פֶרמאנ ֶה
Fermanagh County
( Museumאינישקיל ֶן) 272
(ה)מוזיאון המחוזי של אָרמָה
Armagh County Museum
274
(ה)מוזיאון המחוזי של סל ַיגֹו
234 Sligo County Museum
(ה)מוזיאון העממי בקנֹוק
205 Knock Folk Museum
(ה)מוזיאון לטבע Natural
( History Museumדבלין)
68
(ה)פארק העממי אָלסטֶר־
אמריקה Ulster-American
269 Folk Park
( W5בלפאסט) 279
אוסף ּבָייט Beit Art
( Collectionבית ראסּבֹורֹו)
132
אחוזת דֶן אֹוהָָרה Dan
O’Hara’s Homestead
(קליפדֶן) 207

אָלסטֶר פולק ומוזיאון

התחבורה Ulster Folk and
280 Transport Museum
בית אֶבֹונדֵייל Avondale
141 House
בית וגלריית גליּב Glebe
225 House and Gallery
גלגלי המים Water Wheels
(מנזר אֶסרֹו) 231
גלריית דיקסֶן Dixon Gallery
(האי טֹורי) 224
גלריית יּו ל ֵיין Hugh Lane
( Galleryדבלין) 91
דָּבליני ָה ( Dubliniaדבלין) ,74
79
דמי כניסה 371
טירת המלך ג'ון King John’s
( Castleלימֶריק) 191
טריאֶן פטריק הקדוש St
( Patrick’s Trianאָרמָה) 274
כלא קילמֵינאֶם Kilmainham
( Gaolדבלין) 97
להבה ( Flameקאריקפֶרגּוס)
275

לֹוך נ ֵיי ,מרכז למידה Lough
Neagh Discovery Centre
275 ,274
מגדל ג'יימס ג'ויס James
( Joyce Towerסֶנדיקֹוב)
103

מֹודֶל אָרטס וגלריית ניל ֶנד

Model Arts & Niland
( Galleryסל ַיגֹו) 234
מוזיאון ( Museumרֹוסנ ָאּול ָה)
230-31

מוזיאון האוצרות של
ֹווטֶרפֹורד Waterford

146 Museum of Treasures
מוזיאון האנט Hunt Museum
(לימֶריק) 191

מוזיאון החקלאות האירי

Irish Agriculture Museum
(טירת ג'ֹונסטָאּון) 151

מוזיאון הכפר העממי

Folk Village Museum
(גל ֶנקאלימקיל) 228-29
מוזיאון המגדל Tower
( Museumלֹונדֹונדֶרי) ,258
259

מוזיאון הסופרים של דבלין
Dublin Writers Museum
(דבלין) 91

מוזיאון הספינה המעופפת
של פֹוינס Foynes Flying

184 Boat Museum
מוזיאון הרעב Famine
( Museumבית סטרֹוקסטָאּון
פארק) 219
מוזיאון לימֶריק Limerick
191 Museum
מוזיאון מחוז דָאּון Down
County Museum
(דָאּונּפֶטריק) 281
מוזיאון מחוז קֶרי Kerry
( County Museumטֶרלי)
157 ,156

מוזיאון מילמָאּונט

Millmount Museum
(דרֹואֵידֶה) 244
מזקקת ג'יימסון הישנה Old
( Jameson’s Distilleryדבלין)
92
מזקקת לֹוק Locke’s
( Distilleryקיל ֶּבג ֶן) 249
מזקקת מידלטֹון הישנה Old
179 Midleton Distillery
מחסני גיניס Guinness
( Storehouseדבלין) 98
מקום הולדתו של שֹו Shaw’s
( Birthplaceדבלין) 100

מרכז אמיליה אַרהָארט

Amelia Earhart Centre
(לֹונדֹונדֶרי) 259

מרכז ּבֶרן Burren Centre
188
מרכז ג'יימס ג'ויס James
( Joyce Centreדבלין) 90 ,86
מרכז גֶרנּואֵיל Granuaile
( Centreלּואיסּבֶרג) 206
מרכז החוויה סקֶליג Skellig
164 Experience Centre

מרכז המבקרים לנתיבי־
המים ’Waterways Visitors
( Centreדבלין) 101
מרכז המורשת ּברין ּבֶרּו

Brian Ború Heritage Centre
(קילאלֹו) 190

מרכז המורשת קֹולמקיל ֶה

Colmcille Heritage Centre
225
מרכז נֶבֶן Navan Centre
(אָרמָה) 274
סיפור קווינסטָאּון The
( Queenstown Storyקֹואּוב)
178

פארק המורשת הלאומית
האירי Irish National
150 Heritage Park

פארק פולק ּבָנֶרטי Bunratty
193 Folk Park
צֶ'סטֶר ּביטי ,ספרייה Chester
( Beatty Libraryדבלין) 77
מוזיאון תולדות העיר Dublin
( Civic Museumדבלין)
מפת רחובות מאוירת 75
מֹויקאל ֶן Moycullen
מסעדות 338
מּולטיפֶרנ ֶם Multyfarnham
מלונות 316
מֹולי מֶלֹון ָ( Molly Maloneריינ ֶרט)
60 ,58
מּול ֶמֹור 188 Mullaghmore
מֹול ,מעבר 159 Moll’s Gap
מסלול טבעת קֶרי Ring of
165 Kerry tour
מסעדות 334
מֹולֶשָה השלישי Molaise III,
271 St
מֹונאסטֶֶרבין Monasterevin
128
מֹונֶהֶן 240 ,237 Monaghan
מסעדות 342
מֹונֶהֶן ,מחוז Monaghan,
255 ,237 County

ראו גם פנים הארץ
מֹונ ֶה ,קלוד Monet, Claude

91 ,70
מוניות 391
מֹונ ֵי ,טירת Monea Castle

מסלול לֹוך אֶרן התחתי

Lower Lough Erne tour
271

מֹונ ֶסטֶרּבֹויס Monasterboice
243 ,242
מֹונקסטָאּון Monkstown
מסעדות 334
מֹוס ,ד"ר ברת'ֹולֹומיּו Mosse, Dr
90 Bartholomew
מוסיקה 24-5
דבלין ,חנויות 107 ,106
חופשות תרבות 361
חנויות 355 ,352-53
מוסיקה קלאסית ,אופרה
ומחול 361 ,359 ,112 ,109
מסורתית ,112 ,109 ,24-5
361 ,359
פסטיבלים 48-51
רוק ,ג'אז ,בלוז וקאנטרי ,109
361 ,359 ,112
מוסיקה בבתי־אחוזות ,פסטיבל
Music in Great Irish Houses
361 ,49
מּוסֶנדֶן ,מקדש Mussenden
260 Temple

מועדון הגולף המלכותי
ּפֹורטראש Royal Portrush
367 Golf Club

מועדון הליכת הגבעות אֶן אֹויג'
An Óige Hill Walkers Club
366
מועדונים ,דבלין 113 ,110-11

מועצת הצלילה של אירלנד

Irish Underwater Council
367

מועצת מטפסי ההרים של

אירלנד Mountaineering
366 Council of Ireland

מועצת מלאכת־היד של

אירלנד Crafts Council of
( Irelandקילקֶני) 355

מועצת רוכבי אופני ההרים של

אירלנד MTB Commission of
366 Cycling Ireland
מֹוקּודָה הקדוש Carthage,
145 St
מּור ,הנרי 60 Moore, Henry

צורות רוכנות מחוברות

Reclining Connected Forms
62
מֹוריס ,אברהם Morris,
177 Abraham
מֹוריסֹון ,ואן ,24 Morrison, Van
276 ,115
מּור ,מנזר Moore Abbey
(מֹונאסטֶֶרבין) 128
מֹורן ,הרי Mourne, Mountains
 ofראו הרי מֹורן
מֹורן ,חומת Mourne Wall
284
מֹורן ,מסלול חוף Mourne
285 Coast tour
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מּור ,שוק רחוב Moore Street
( Marketדבלין)
מפת רחובות מאוירת 86
מּור ,תומאס Moore, Thomas
139
(ה)מורשת ,שבוע Heritage
50 Week
(ה)מורשת ,שירות Heritage
371 Service
מזג אוויר 49-51
מזכרות ,חנויות בדבלין ,105
107

מזקקות ראו וויסקי

מזקקת ּבּושמילס הישנה Old
266 Bushmills Distillery
מזקקת ג'יימסון הישנה Old
( Jameson’s Distilleryדבלין)
92
מה לקנות באירלנד 357
מזקקת לֹוק Locke’s Distillery
(קיל ֶּבג ֶן) 249
מזקקת מידלטֹון הישנה Old
179 Midleton Distillery
מחוז וויקלֹו ,פסטיבל הגנים של
County Wicklow Garden
361 ,48 Festival
מחוז וֶוקספֹורד ,יריד התותים
של County Wexford
49 Strawberry Fair

מחול

מסורתי ,112 ,109 ,25 ,24
361 ,359
קלאסי 361 ,359 ,112 ,109
מחנאות 290-91
מחסומי ביטחון 387
מטבעות 377
מטוויית אָבֹוקָה Avoca
ּ( Handweaversבֵריי) ,139
355
מֶטֹוק ,נהר 245 Mattock, River
מטעות ,אחוזת Plantation
39 ,38
(ה)מטרית ,מעבר לשיטה
373 Metrication
מידלטֹון Midleton
מלונות 306
מֶיֹו 201 Mayo, County

ראו גם ממערב לאירלנד
מָיז ֶן ,כף 167 Mizen Head
מֵייב ,מלכת קֹונ ֶכט Maeve,

221 Queen of Connaught
וקּוכּולין 26
נֹוקנ ֵָריי 234 Knocknarea
מֵייסֹון ,ג'יימס Mason, James
90
מָיֶירדֶך ,צלב Muiredach’s
( Crossמֹונ ֶסטֶרּבֹויס) ,242
243
מיכ ֶן הקדוש ,כנסיית St

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס
( Michan’s Churchדבלין) 92
מילטָאּון ,ג'וזף ליסֹון ,רוזן
Milltown, Joseph Leeson,
132 Earl of
מילסטריט ,האירוע הבינלאומי

לקפיצות הראווה באולם
של Millstreet Indoor

International showjumping
29 event
מינֹוט ,ארכיבישוף Minot,
82 Archbishop
מֵינּות' Maynooth
מלונות 301
מיני־מרתון לנשים Women’s
( Mini Marathonדבלין) 48
מיצֶ'לסטָאּון Mitchelstown
מסעדות 334
מירֹו ,ז'ּואָן 175 Miró, Joan

מירוץ האגמים הבינלאומי

International Rally of the
28 Lakes
מיתוסים 26-7
מית' ,מחוז Meath, County
237

ראו גם פנים הארץ

מית' ,רוזני 133 Meath, Earls of
(ה)מכון האירי לקולנוע Irish
( Film Instituteדבלין) 113
מכוניות 385-87
ביטוח 385
חוקי התנועה 386
חניה 387
מה לקחת 385
מהירות נסיעה 386
מחסומי ביטחון 387
מפות 385
קניית דלק 385
שילוט 386
שירותי גרירה ותיקון 387
שכירת רכב 385
תנאי דרך 386

ראו גם טיולי רכב
מכס ,הגבלות 370
(ה)מכשפה ,ראש Hag’s Head
184

מלאכת־יד
חופשות תרבות 361
חנויות 355 ,353
מֶלֹו 177 Mallow
מלונות 306
מסעדות 334
מֶלֹון ,השופט תומאס Mellon,

269 Judge Thomas
מלונות 288-319
(ה)מיטב של אירלנד 292-93
דבלין 294-98 Dublin

דרום־מזרח אירלנד

299-302 Southeast Ireland
הזמנה 289

413

מגורים בבית כפרי 288-89
מחירים 289
מטיילים נכים 291
ממערב לאירלנד West of
309-12 Ireland
פנים הארץ The Midlands
314-16
צימרים ,גסטהאוס 289
צפון אירלנד Northern
316-19 Ireland

צפון־מערב אירלנד

312-14 Northwest Ireland
קֹורק וקֶרי Cork and Kerry
302-06
ֶ
שנ ֶן התחתי 306-09
תשר (טיפ) 289
מלונות הֵייסטינגס Hastings
291 Hotels
מֶלֹון ,מֹולי Malone, Molly
פסלה 60 ,58
מלחמת האדמות Land War
43 ))1879-82
מלחמת האזרחים Civil war
153 ,93 ,44
מלחמת־העולם ראשונה 44
מלחמת העצמאות War of
153 Independence
מֶלטֹון ,ג'יימס ,פארק סטיבן
הקדוש Stephen’s Green
52-53
מָלינּבֶג 229 Malinbeg
מָלין ,כף Malin Head

מסלול חצי־האי אינישֹווֶן

Inishowen Peninsula tour
227
מֶליפֹונט ,המנזר העתיק Old
245 ,35 Mellifont Abbey
(ה)מלך ג'ון ,טירת King John’s
( Castleלימֶריק) 191
(ה)מלך ג'ון ,טירת King John’s
( Castleקֶרלינגפֹורד) 242
(ה)מלכותית ,התעלה Royal
248-49 ,101 ,42 Canal
מל ֶנגאר 248-49 Mullingar
ֶ
מלונות 316
מסעדות 342
ֶ
מל ֶקי הקדוש 245 Malachy, St
מֶמֹור ,מעבר Mamore, Gap of

ראו מעבר מֶמֹור
ממערב לאירלנד West of

201-19 Ireland
מלונות 309-12
מסעדות 337-39
מפה 202-03
פאבים 349-50
ממשל עצמי ,31 Home Rule
43 ,42
"מנוסת אווזי הפרא" “Flight of
181 ”the Wild Geese

"מנוסת הרוזנים" “Flight of the
255 ,39 ”Earls

מנזרים
(ה)מנזר האֹוגּוסטיני

אדֶר)
ָ ( Augustinian Priory
194
(ה)מנזר העתיק במֶליפֹונט
245 ,35 Old Mellifont Abbey
(ה)מנזר הפרנציסקני קווין
189 Quin Franciscan Friary
המנזר השחור Black Abbey
(קילקֶני) 144
כנסיית דּוישקָה Duiske
149 Abbey
מנזר אֹואָר 195 Hore Abbey
מנזר איניש 189 Ennis Friary
מנזר אינץ' 281 Inch Abbey
מנזר אֶסרֹו Assaroe Abbey
(ּבֶלי ֶ
שנ ֶן) 231
מנזר אָתאסֶל Athassel
198 Priory
מנזר ּבֹויל 219 Boyle Abbey

מנזר ּבֹונאמארגי

266 Bonamargy Friary
מנזר ג ֶ'רּפֹוינט Jerpoint
145 Abbey
מנזר גֵריי 280 Grey Abbey
מנזר דֹוניגֹול Donegal
230 Abbey
מנזר דָנּברֹודי Dunbrody
148 Abbey
מנזר הצלב הקדוש Holy
195 Cross Abbey
מנזר טימֹוליג Timoleague
170-71 Abbey
מנזר טינטֶרן Tintern Abbey
148
מנזר מאקרֹוס Muckross
162 Abbey
מנזר מּור Moore Abbey
(מֹונאסטֶֶרבין) 128
מנזר מריה הקדושה St
( Mary’s Abbeyדבלין) 93
מנזר סל ַיגֹו 234 Sligo Abbey
מנזר סֶלסקֶר Selskar Abbey
150
מנזר פֹור 241 Fore Abbey
מנזר ּפֹורטֹומנ ָה Portumna
213 Priory
מנזר קָאילמֹור Kylemore
208 Abbey
מנזר קֹונג 209 Cong Abbey
מנזר קֵיר 198 Cahir Abbey
מנזר קל ֵיר Clare Abbey
(איניש) 189
מנזר ֶרד ( Red Abbeyקֹורק)
176
צוק קֶשיל Rock of Cashel
196-97

ראו גם בתי־מנזר
מסדר אבירי היכל שלמה
(טמפלרים) Knights Templar
148
(ה)מסדר האוגוסטיני
189 ,150 Augustinian order
(ה)מסדר הבנדיקטיני
(בנדיקטים)
מנזר הצלב הקדוש Holy
195 Cross Abbey
מנזר מריה הקדושה St
( Mary’s Abbeyדבלין) 93
מנזר פֹור 241 Fore Abbey
מנזר קָאילמֹור Kylemore
208 Abbey
(ה)מסדר הפרנציסקני,

הפרנציסקנים
(ה)מנזר הפרנציסקני קווין

189 Quin Franciscan Friary
מנזר איניש 189 Ennis Friary
מנזר טימֹוליג Timoleague
170-71 Abbey
מנזר מאקרֹוס Muckross
162 Abbey

תולדות ארבעת המאסטרים

The Annals of the Four
39 Masters
מסך ,קירות (או חומות)
21 Curtain walls
מסלול לֹוך אֶרן התחתי Lower
270-71 Lough Erne tour
מסעדות 320-45
אוכל־פאבים 321
גורמה ואתני 320-21
דבלין 324-28 Dublin

דרום־מזרח אירלנד

328-31 Southeast Ireland
זולות 321
ממערב לאירלנד West of
337-39 Ireland
נהגי אכילה איריים 320
פיש אנד צ'יפס ומזון מהיר
אחר 321
פנים הארץ Midlands
341-42
צפון אירלנד Northern
342-45 Ireland

צפון־מערב אירלנד

339-41 Northwest Ireland
קֹורק וקֶרי Cork and Kerry
331-34
שנ ֶן התחתי Lower Shannon
ֶ
335-36

ראו גם אוכל ומשקאות
מס ערך מוסף (מע"מ) 352
מֶסק ,לֹוך 209 Mask, Lough
מס קנייה והחזרים 352
מעבורות 382-84
אֶָרן ,איי 215 Aran Islands

מעבר אילי 166 Healy Pass
מעבר דאנלֹו Gap of Dunloe
163
מעבר לאיש אחד One Man’s
229 Pass
מעבר מֶמֹור Gap of Mamore

מסלול חצי־האי אינישֹווֶן

Inishowen Peninsula tour
226
מעבר סֶלי Sally Gap

מסלול הדרך הצבאית

138 Military Road tour

מעגלי אבן

(ה)מעגל הדרּואידי Druid’s
( Circleקֶנמֵייר) 166
מעגל האבן הגדול Great
( Stone Circleלֹוך גּור)
194-95

מעגל האבנים של דרֹומּבֶג

170 Drombeg Stone Circle

מעגלי האבן של ּבֶגמֹור

Beaghmore Stone Circles
268
מתחם טבעת הענק Giant’s
( Ringבלפאסט) 279
מע"מ ( VATמס ערך מוסף) 352

מערות

אֵיילווי ,מערת Aillwee Cave
188
גבעת קֵייב Cave Hill
(בלפאסט) 279
מערות קשת השיש Marble
273 Arch Caves
מערת ּברּוס Bruce’s Cave
(האי ֶרתלין) 266
מערת דאנמֹור Dunmore
144 Cave
מפגש הנהרות Meeting of the
162 ,139 Waters

מפות

(ה)ּבֶרן 188 The Burren
(ה)מיטב של אירלנד :מלונות
292-93
(ה)מיטב של דבלין :בידור
114-15
איי אֶָרן 214-15 Aran Islands
אירופה 12 Europe
אירלנד 12-13 Ireland
אירלנד הפרהיסטורית 32
בלפאסט 276-77
גֹולוֶוי 211 Galway
דבלין 54-5 Dublin
דבלין :באזור רחוב אֹוקֹונ ֶל
Around O’Connell Street
86-7
דבלין :דבלין רבתי Greater
95 ,13 Dublin
דבלין :דרום־מזרח דבלין
58-9 ,57 Southeast Dublin

414

מפות ,המשך

דבלין :דרום־מערב דבלין

74-5 ,73 Southwest Dublin
דבלין :מערכת הרכבות
מחוץ לדבלין Outer Dublin
388 Transport Network
דבלין :מפת רחובות 116-19
דבלין :מצפון לליפי North of
85 the Liffey
דבלין :מרכז דבלין Central
95 Dublin

דרום־מזרח אירלנד

126-27 Southeast Ireland
היכרות עם אירלנד 122-23
ֹווטֶרפֹורד 147 Waterford
טיול בארצו של ייטס Yeats
232-33 Country tour
לֹונדֹונדֶרי Londonderry
258-59
ממערב לאירלנד West of
202-03 Ireland

מסלול הדרך הצבאית

138 Military Road tour
מסלול חוף מֹורן Mourne
285 Coast tour

מסלול חצי־האי אינישֹווֶן

Inishowen Peninsula tour
226-27

מסלול חצי־האי דינגל

Dingle Peninsula tour
158-59
מסלול טבעת קֶרי Ring of
164-65 Kerry tour

מסלול לֹוך אֶרן התחתי

Lower Lough Erne tour
270-71
מפות דרכים 385
פארק פיניקס Phoenix Park
(דבלין) 96
פנים הארץ Midlands
238-39
צפון אירלנד Northern
256-57 Ireland
צפון אֶנטרים ,קו החוף North
261 Antrim coastline

צפון־מערב אירלנד

222-23 Northwest Ireland
קֹונ ֶמאֶרה 207 Connemara
קֹורק 174-75 Cork
קֹורק וקֶרי Cork and Kerry
154-55
קילקֶני 142-43 Kilkenny
קינסֵייל 172-73 Kinsale
רכבות ,רשת 389
שנ ֶן התחתי Lower Shannon
ֶ
182-83
שנ ֶן ,נהר 185 Shannon, River
ֶ
(ה)מפלגה הסוציאל־דמוקרטית
ומפלגת העבודה 15 SDLP

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס
מפלים

גל ֶנקֶר לֹוך Glencar Lough
233
טֹורק 162 Torc
ּפאוֶורסקֹורט Powerscourt
138
מצבה ,עמודי 243 Pillar stones

מצבות זכרון
אֹוסקאלי ( O’Scullyצוק
קֶשיל) 197
אַלקֹוק ובראון Alcock and

207 Brown
דניאל אֹוקֹונ ֶל Daniel
87 O’Connell
ֹוולף טֹון 61 Wolfe Tone
סטרֹונגּבֹו 80 Strongbow
ּפֶרנ ֶל 89 ,86 Parnell
מצבת האור Monument of
( Lightדבלין) 89
מפת רחובות מאוירת 86
מצודות (מודרניות)
אליזבת' פורט Elizabeth
( Fortקֹורק) 176

מצודת הילסּבֹורֹו

281 Hillsborough Fort
צ'ארלס פֹורט Charles Fort
(קינסֵייל) 172
מצודות (פרהיסטוריות) 21 ,20
אֶָרן ,איי ,214 Aran Islands
215
גבעת טאָרה Hill of Tara
248
גריאֶנאן אֵיליך Grianán
227 ,226 Ailigh
דּון ֶ
אוֹוכל ָה 215 Dún Eochla
דּון אָינגּוס Dún Aonghasa
214
דּון דאכֶטֵיר Dún Duchathair
215
מצודת דאנּבֵיג Dunbeg Fort
159

מצודת האבן של ָקאֶרמֹור

188 Cahermore Stone Fort

מצודת הטבעת ליסנ ֶגאן

170 Lisnagun Ring Fort
מצודת נֶבֶן Navan Fort
(אָרמָה) 274
מצודת סטֶגיּו Staigue Fort
164
צוק דאנֶמֵיז Rock of
253 Dunamase
מצֶ'ם ,פרנק Matcham, Frank
ֶ
276
מֶקאליס ,מרי McAleese, Mary
47 ,16
מֶקארתי ,דֶרמֹוט McCarthy,
171 Dermot
מֶקּברייד ,מייג'ור ג'ון McBride,
44 Major John

415

מֶקגּויג ֶןּ ,בֶרי McGuigan, Barry
47
מֶקדאיֶיר ,האב ג'יימס
MacDyer, Father James
228-29
מֶקדאנ ָה ,תומאס
44 McDonough, Thomas
מֶקדאנ ֶל ,סֹורלי ּבֹוי,
MacDonnell, Sorley Boy
266
מֶקדאנ ֶל ,קלאן MacDonnell
267 ,261 clan
מֶקדּואָך ,קֹולמֶן הקדוש
212 MacDuagh, St Colman
מֶקדֵידז ( McDaid’sדבלין) 113
(ה)מיטב של דבלין :בידור 115
מֶקדֵיידז ( McDaid’sדבלין) 113
מקומות ,שמות 27
מֶקֹורמֶק ,ג'ון McCormack,
24 John
מנזר מּור 128 Moore Abbey

קתדרלת־המשנה של מריה
הקדושה St Mary’s Pro-

89 Cathedral
מֶק ליאֶמֹויר ,מיהֹול Mac
90 Liammóir, Mícheál
מֶקליס ,דניאל Maclise, Daniel
36
מֶקמארֹוך ,אָרט ,מלך ל ֶנסטֶר
McMurrough, Art, King of
37 Leinster
מֶקמארֹוך ,דֶרמֹוט ,מלך ל ֶנסטֶר
McMurrough, Dermot,
36 ,35 King of Leinster
מֶקניס ,לואיס MacNeice,
23 Louis
מֶקנ ֶמאָרה ,קלאן MacNamara
189 clan
מֶקסוויני ,משפחת
225 MacSweeney family
מֶקֶרדין MacReddin
מלונות 301
מֶק ,רוברט 78 Mack, Robert
מֶקרּום 171 Macroom

מרוצים
אופנועים 28
סוסים 366 ,362 ,129 ,28
מרטין ,גרטרוד ומרגרט Martin,

276 Misses
מריה הקדושה 205 Virgin Mary
מריה הקדושה ,מנזר St Mary’s
( Abbeyדבלין) 93
מריה הקדושה ,קתדרלת
המשנה St Mary’s Pro-
( Cathedralדבלין) 89
מפת רחובות מאוירת 87
מרי הראשונה ,מלכת אנגליה
Mary I, Queen of England
38

מרי השנייה ,מלכת אנגליה
Mary II, Queen of England
244
מֶריֹון ,כיכר Merrion Square
(דבלין) 68
מֶרי מדאנגלֹו ,הפסטיבל
הבינלאומי Mary from
Dungloe International
49 Festival
מרכז אמיליה אַרהָארט Amelia
259 Earhart Centre
(ה)מרכז הבינלאומי לשירותים
פיננסיים International
Financial Service Centre
( ))IFSCדבלין)
מלונות 298
מסעדות 328

מרכז המבקרים לנתיבי־המים

Waterways Visitors’ Centre
(דבלין) 101
מרכז הקולנוע האירי Irish Film
( Centreדבלין) 78

מרכז לחיי הסביבה והדרכה

Centre for Environmental
373 Living & Training
מרכזי הסבר 371
מָרקיֶיביץ ,הרוזן קזימיר
Markievicz, Count Casimir
231
מָרקיֶיביץ ,הרוזנת קונסטנס
Markievicz, Countess
Constance
(ה)אשה הראשונה כראש־
ממשלה 44
סדֶל Lissadell House
בית לי ֶ
231
התקוממות הפסחא Easter
61 Rising
משטרה 375 ,374
משמר־החופים ,שירותי
Coastguard services
375
משפחות אנגלו־איריות Anglo-
125 Irish families
(ה)ּפֵייל 132 The Pale
משפחת גיניס Guinness
61 family
משפחת פיצג'רלד Fitzgerald
( familyרוזני קילדֵייר) ,125
181
אבירי גל ֵין Knights of Glin
184
ָ
אדֶר 194 Adare
משק יֹול ָה ,הפארק העממי
Yola Farmstead Folk Park
(רֹוסל ֵיר) 151

משרד התיירות של אירלנד

( Fáilte Irelandדבלין) 371
משתאות 360

טירת ּבָנֶרטי Bunratty Castle
192-93
טירת נ ָּפֹוג Knappogue
189 Castle
מֶתיּו ,האב תיאֹוּבֹולד Mathew,
Father Theobald
מסע צלב נגד אלכוהול 42
פסלו 176 ,89
(ה)מתנדבים האירים Irish
( Volunteersהמאה ה־41 )18
(ה)מתנדבים האירים Irish
( Volunteersהמאה ה־)20
גן הזיכרון Garden of
( Remembranceדבלין) 91
התקוממות הפסחא Easter
89 Rising
נ ָאּות 246 ,245 ,244 Knowth
נבל ,כלי 24-5
נֶבֶן Navan
מסעדות 342
נֶבֶן ,מצודת ( Navan Fortאָרמָה)
274
נדבות ,קיבוץ 374
נ ֶה זיכט טיֹומּפֵייל Na Seacht
214 dTeampaill
נהרות 18
נובל ,פרסי 47 ,46 ,45 ,22
נוף 18-19
נֹוקנ ֵָריי 234 Knocknarea
נֹוקֶרני Knockranny
מלונות 311
נֹורמאנים  Normansראו אנגלו־

נֹורמאנים

נֹור ,נהר 144 Nore, River
נֹורת' וֶוסט North West 200
(מרוץ אופנועים) 28
ניּוגֵריינג' ,33 ,32 Newgrange
246-47 ,244 ,237
ניּוטֹון ,לורד 61 Newton, Lord
ניּוטֶנארדז Newtownards
280
מלונות 319
ניו יורק ,מהגרים איריים New
43 York, Irish immigrants
ניּומָן ,בית Newman House
(דבלין) 61
ניּומָן ,ג'ון הנרי Newman, John
61 Henry

ניּומָרקֶט־אֹון־פֶרגּוס

Newmarket-on-Fergus
מלונות 308-309
מסעדות 336
ניּוּפֹורט Newport
מלונות 311
ניּוקאסֶל 284 Newcastle
מלונות 319
מסלול חוף מֹורן Mourne
285 Coast tour

ניּו רֹוס 148-49 New Ross
פאבים 347
נ ָייטסטָאּון 164 Knightstown
נ ֵיי ,לֹוך 274-75 Neagh, Lough
נינ ֶה (נינאך) Nenagh
מלונות 308
מסעדות 336
ניקולאס מֹוס Nicholas Mosse
ֶּ ( Potteryבנ ֶטסּברידג') 355
נכים ,מטיילים 372
מלונות 291
ספורט 367 ,365
נכים ,פעילות 373

נמל־תעופה

בלפאסט סיטי Belfast City
380
דבלין 381 ,380 Dublin

נמל־התעופה הבינלאומי
בלפאסט Belfast
381 International

נמל־התעופה הבינלאומי
קנֹוק Ireland West Airport

381 ,380 Knock
קֹורק 381 ,380 Cork
ֶ
שנ ֶן 381 ,380 Shannon
נסיעה 380-89
אוטובוסים 390-91
אקולוגית 381
בערים 392-93

דרום־מזרח אירלנד

127 Southeast Ireland
חסכונית 372
טיסה 380-81
ים 382-84
מוניות 391
מכוניות 385-87
ממערב לאירלנד West of
202 Ireland
פנים הארץ Midlands
238
צפון אירלנד Northern
256 Ireland

צפון־מערב אירלנד

223 Northwest Ireland
קֹורק וקֶרי Cork and Kerry
154
רכבות 388-89
שנ ֶן התחתי Lower Shannon
ֶ
182
נ ָּפֹוג ,טירת Knappogue Castle
189
נפוליאון הראשון ,קיסר
103 Napoleon I, Emperor

נצרות

נצרות קלטית 34-5
פטריק הקדוש31 St Patrick
נקודת יוחנן הקדוש St John’s
284 Point
נ ֶש ,ג'ון 219 ,198 Nash, John

416

סֶדל ֶר הבן ,ויליאם ,הצלת דֶרי
Sadler, William II, The Relief
39 of Derry
סובב־אירלנד ,מרוץ היאכטות
Round-Ireland Yacht Race
28
סווילי ,נהר 227 Swilly, River
סוויס קֹוטֶג' Swiss Cottage
(קֵיר) 198-99
סוויפט ,ג'ונתן Swift, Jonathan
82 ,40 ,22
טריניטי קולג' Trinity College
(דבלין) 57
מסעות גוליבר Gulliver’s
274 Travels
מצבות 83 ,54
ספריית מארש Marsh’s
( Libraryדבלין) 83
(ה)סוכר הגדול ,הר Great
Sugar Loaf
מסלול הדרך הצבאית

138 Military Road tour
סֹול 281 ,255 Saul
סֹולטאיל 211 Salthill
סֹולטי ,איי 151 Saltee Islands
סוסונים ,טרקים עם Pony
367 ,364 trekking

סוסים
חוות ההרבעה הלאומית

129 National Stud
מירוצי סוסים ,362 ,129 ,28
366

קרוואנים רתומים לסוסים
291

רכיבה וטרקים עם סוסונים

riding and pony trekking
367 ,364

תחרות חריש הסוסים
ותצוגת הסוסים לחקלאות

Horse Ploughing Match
and Heavy Horse Show
(ּבֶליקאסֶל) 48
סטאּבס ,ג'ורג' ,הֶמּבֶלטֹוניאֶן
Stubbs, George,
283 Hambletonian
סטֶגז אֶד ( Stag’s Headפאב
בדבלין) 113
(ה)מיטב של דבלין :בידור 114
סטֶגיּו ,מצודת Staigue Fort
מסלול טבעת קֶרי Ring of
164 Kerry tour
סטודנטים ,מידע 372
סטֹוקֶרּ ,בראם 61 Stoker, Bram
סטֹורמֹונט Stormont
(בלפאסט) 279
סטיבן הקדוש ,פארק St
( Stephen’s Greenדבלין)
60-1
מפת רחובות מאוירת 58

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס
סטיּואָרט ,ג'יימס 'האתונאי'
”Stuart, James ”Athenian
282
סטֵיישֶן ,האי Station Island
230
סטילֹורג ֶן Stillorgan
מסעדות 327
סטֵיּפלטֹון ,מייקל Stapleton,
21 Michael
טריניטי קולג' Trinity College
(דבלין) 62
מרכז ג'יימס ג'ויס James
( Joyce Centreדבלין) 90

סליב ּבלּום ,דרך Slieve Bloom
253 Way
סליב ּבלּום ,הרי Slieve Bloom
253 ,237 Mountains
סליב דּונ ֶרד 284 Slieve Donard
סליב ליג 229 Slieve League
סליבמֹור 204 Slievemore
סליב פאטריק Slieve Patrick
281
סליב פֹוי ,פארק Slieve Foye
242 Forest Park
סליברּו 50 Slieverue
סל ַיגֹו 234 Sligo

Powerscourt Townhouse
(דבלין) 78
קולג' ּבֶלבֶדיר Belvedere
( Collegeדבלין) 90
ס ֶ
טנ ָה ליין 383 Stena Line
סטֶרדּבֶלי ,מרוץ מנועי הקיטור
Stradbally Steam-engine
49 Rally
סטרֹונגּבֹו ( Strongbowריצ'רד
דֶה קל ֵיר)
מצבה 80
נישואין 36
פלישה לאירלנד 275 ,79 ,36
סטרֹוקסטָאּון פארק ,בית
Strokestown Park House
218-19 ,201
סטריט ,ג'ורג' Street, George
80
סטֶרנגפֹורד Strangford
מסעדות 345
סטֶרנֹורל ֶר Stranorlar
מלונות 314
סטֶרפֶן Straffan
מלונות 301
סיאֶרזּ ,פֶג 22 Sayers, Peig
סיגריות ,כמות מותרת בחנות
פטורה ממס (דיוטי־פרי) 370
סיטי אָרטס ,מרכז City Arts
( Centreדבלין) 112
טיול בארצו של ייטס Yeats
232 Country tour
סיטריק זקנמשי Sitric
80 ,35 Silkenbeard
סילי Scilly
פאבים 348
סימנ ֶל ,לאמּבֶרט Simnel,
81 ,37 Lambert
סינג ,ג'ון מילינגטֹון Synge,
22-3 John Millington
קּול פארק 213 Coole Park
תאטרון אֶּבי Abbey Theatre
(דבלין) 88 ,87
סיפור קווינסטָאּון The
( Queenstown Storyקֹואּוב)
178

234 ,233 WB Yeats and
טיול בארצו של ייטס Yeats
232 Country tour
מסעדות 340
פאבים 350
סל ַיגֹו ,הגלריה לאמנות של
234 Sligo Art Gallery
סל ַיגֹו ,המוזיאון המחוזי של
Sligo County Museum
234
סל ַיגֹו ,מחוז Sligo, County
229

ּפאוֶורסקֹורט טָאּונאָאּוס

417

ויליאם ּבאטל ֶר ייטס וסל ַיגֹו

ראו גם צפון־מערב אירלנד

סל ַיגֹו ,מנזר 234 Sligo Abbey
סל ֵיזינג ֶר ,משפחת Slazenger
134 family
סל ֵייד 148 Slade
סל ֵייד ,טירת 148 Slade Castle
סל ֵיין 245 Slane
מלונות 316
מסעדות 342
סל ֵיין ,גבעת 245 Slane, Hill of
סל ֵיין ,טירת Slane Castle
(דבלין) 112
סלי ,כף Slea Head

מסלול חצי־האי דינגל

158 Dingle Peninsula tour
סל ֵיני ,נהר ,149 Slaney, River
150
סמָיית' Smyth’s Irish Linen
(בלפאסט) 355
סמָיית' ,אדוארד Smyth,
Edward
(ה)קפלה המלכותית Chapel
( Royalטירת דבלין) 76
בית המכס ,פסלים Custom
88 ,87 House sculptures
גילדת עורכי־הדין King’s Inns
(דבלין) 92
סמית'פילד ( Smithfieldדבלין)
92
סֶמּפל ,איצטדיון Semple
( Stadiumתֶרלֹוס) 361
סֶנדיקֹוב 103 Sandycove
סֶנדֶל ,הר 32 Sandel, Mount

סֶנטרי דימֵין Santry Demesne
(דבלין)
מלונות 298
ספורט 362-67

אירועי ספורט לאורך השנה

28-9
ספורט מים 367 ,364-65
סּפילג ֶה ,סכר Spelga Dam
מסלול חוף מֹורן Mourne
285 Coast tour

ספינות

גֹולוֶוי הּוקֶר Galway hookers
212 ,211
מעבורות 382-84
קּוֶרך 214 currachs
שיט תענוגות והפלגות ,365
367
ספרדית ,ארמדה Spanish
 Armadaראו (ה)ארמדה

הספרדית
ספרות 22-3
חופשות תרבות 361
סיבוב פאבים ספרותי
( Literary Pub Crawlדבלין)
110

ספריות
(ה)ספרייה הישנה Old
 ,Libraryטריניטי קולג' (דבלין)

63 ,57 ,55
(ה)ספרייה הלאומית
( National Libraryדבלין) ,59
65
ספריית לינ ֶן הֹול Linen Hall
( Libraryבלפאסט) 277
ספריית מארש Marsh’s
( Libraryדבלין) 83
צֶ'סטֶר ּביטי ,ספרייה Chester
( Beatty Libraryדבלין) 77
(ה)ספרייה הלאומית National
( Libraryדבלין) 65
מפת רחובות מאוירת 59
סּפֶרין ,הרי Sperrin Mountains
269 ,268
סקארלֹוגטָאּון ,הפסטיבל

הקלטי האולימפי של

Scurlogstown Olympiad
49 Celtic Festival
סקּול 167 Schull
מלונות 306
קטֶרי ,האי Scattery Island
ס ֶ
184
סקיּבֶרין 167 Skibbereen
מלונות 306
סקֶליג ,איי The Skelligs
164-65
סקֶליג מייקל Skellig Michael
164-65 ,153
סקֶליג ,מרכז החוויה Skellig
164 Experience Centre

סקֶרּבֹו ,מגדל Scrabo Tower
280
סקֶרּבֹו ,פארק Scrabo Country
280 Park
סקֶריז ( Skerriesדבלין)
מלונות 298

סרטים ראו קולנוע
סריגים ,חנויות 355 ,354
סתיו באירלנד 50

עגולים ,צריחים Round
21 ,20 towers
עונת הסלמון והפורל Salmon
51 and Sea Trout Season
עיטורי־טיח (סטּוקֹו) 21 Stucco
עין אירלנד ,איון Ireland’s Eye
(הֹואּות') 102
עיתונים 378
עכברושי בומטָאּון Boomtown
24 Rats
על־החוף ֶ ( Beach Sceneדג ָה) 91
(ה)עמותה הלאומית למועצות
משחקים אזוריים National
Association of Regional
367 Game Councils

עמותת הרכיבה על סוסים
האירית Association of Irish

367 Riding Establishments
אאֶרלֹו Glen of Aherlow
עמק ָ
198
מלונות 308
עמק אָבֹוקֶה Vale of Avoca
139
עמק השטן 139 Devil’s Glen
עמקי אֶנטרים Glens of Antrim
267
עמק קלאָרה Vale of Clara

מסלול הדרך הצבאית

138 Military Road tour
(ה)ענקים ,דרך Giant’s
262-63 ,255 ,123 Causeway
אגדות 27
חוף דרך הענקים Causeway
261 Coast
ּפאבארֹוטי ,לוצ'אנו Pavarotti,
115 Luciano
פאבים 346-51
אוכל־פאבים 321
דבלין 112-13 ,110 Dublin

דרום־מזרח אירלנד

346-47 Southeast Ireland
ממערב לאירלנד West of
349-50 Ireland

סיבוב פאבים ספרותי

( Literary Pub Crawlדבלין)
110
צפון אירלנד Northern
351 Ireland

צפון־מערב אירלנד

350-51 Northwest Ireland
קֹורק וקֶרי Cork and Kerry
347-48
שנ ֶן התחתי Lower Shannon
ֶ
348-49
ּפאוֶורסקֹורט Powerscourt
134-35 ,123
ּפאוֶורסקֹורט ,הויקונט השביעי
של Powerscourt, 7th
134 Viscount

ּפאוֶורסקֹורט טָאּונאָאּוס

Powerscourt Townhouse
(דבלין) 78
מפת רחובות מאוירת 75
ּפאוֶורסקֹורט ,מפל
Powerscourt Waterfall

מסלול הדרך הצבאית

138 Military Road tour
ּפאוֶורסקֹורט ,ריצ'רד ווינגפילד,

הוויקונט הראשון של

Powerscourt, Richard
Wingfield, 1st Viscount
134 ,78
פאָלסטֶרינ ָה ,מקהלת
89 Palestrina Choir
פאלקֶראך 221 Falcarragh
(ה)פאן־קלטי ,הפסטיבל Pan
48 Celtic Festival
פאנגי ( Fungieדולפין) 159 ,157
פאנ ֶד ,חצי־האי Fanad
225 Peninsula
ּפאנצ'יסטָאּון Punchestown
366 ,28
ּפאסֶג' איסט 147 Passage East
ּפאקסלי ,בית האחוזה Puxley
166 Mansion
(ה)פאריז 24 Fureys
פאֶרן Farran
מלונות 304
ּפארסֹון ,משפחת Parsons
253 family
פארק ,הבישוף לּוסֵי Park,
176 Bishop Lucey
פארק החזרן Bamboo Park
167

פארק המורשת הלאומית
האירי Irish National
150 Heritage Park

(ה)פארק העממי אָלסטֶר־
אמריקה Ulster-American
269 Folk Park

אָלסטֶר פולק ומוזיאון

התחבורה Ulster Folk and
280 Transport Museum
פארק טירת אָרצ'דֵייל Castle
Archdale Country Park

מסלול לֹוך אֶרן התחתי

271 Lower Lough Erne tour

418

פארקי חניונים Trailer parks
290-91

פארקים וגנים

(ה)אי ג ֶריניש Garinish Island
166-67
(ה)גנים הבוטניים Botanic
( Gardensבלפאסט) 278
(ה)גנים הבוטניים הלאומיים
National Botanic Gardens
(דבלין) 100
אחוזת לֹוך רין Lough Rynn
235 Estate
בית ּבֶנטרי Bantry House
168-69
בית מָאּונט סטיּואָרט Mount
282-83 Stewart House
בית פֹוטֶה והגנים Fota
178 House and Gardens
גן הזיכרון Garden of
( Remembranceדבלין) 91

גני ּבאטֶרסטרים

Butterstream Gardens
(טרים) 248
גני הר ָ
אשֶר Mount Usher
139 Gardens
גני פיאֶכֶרה הקדושה St
( Fiachra’s Gardensקילדֵייר)
129
גני קילראדֶרי Killruddery
133 Gardens
הגנים היפניים Japanese
( Gardensקילדֵייר) 129
חופשות תרבות 361
טירת ג'ֹונסטָאּון Johnstown
151 Castle
טירת טאלי 270 Tully Castle
טירת ליסמֹור Lismore
145 Castle
כיכר מֶריֹון Merrion Square
(דבלין) 68
נחלות טירת ּביר Birr Castle
253 Demesne
ּפאוֶורסקֹורט Powerscourt
134-35

פארק היער אֶבֹונדֵייל

141 Avondale Forest Park

פארק וגן בוטאני על־שם

קנדי John F Kennedy Park
( and Arboretumניּו רֹוס)
149
פארק סטיבן הקדוש St
( Stephen’s Greenדבלין) ,58
60-1

פארק קאסֶלוֶול ֶן

Castlewellan Forest Park
284
פיניקס ,פארק Phoenix Park
(דבלין) 96
קּול פארק 213 Coole Park

א י נ ד ק ס
פארקים לאומיים

גל ֶנבֵי 225 ,224 Glenveagh
קֹונ ֶמאֶרה ,122 Connemara
208
ּפארקנאסיל ָה Parknasilla
מלונות 306
פארק סטיבן הקדוש Stephen’s
( Greenמֶלטֹון) 52-53
פארק פיניקס Phoenix Park
(דבלין) 96
מפה 96
פארק קאסֶלוֶול ֶן Castlewellan
284 Forest Park
פארק קֹולּברּוק Colebrook
ּ( Parkברּוקּבֹורֹו
367 )Brookeborough

פגישת ּבֶרנדֶן הקדוש ויהודה
איש קריות האומלל The

Meeting of St Brendan and
)Clarke( the Unhappy Judas
174
פגרת בנקים 51 Bank holidays
ּפֶדרֹוסָה ,אּוסֶּביֹו Pedroza,
47 Eusebio
(ה)פדרציה האירית לדיג ימי
Irish Federation of Sea
366 Anglers
פדרציית המלונות האירית Irish
291 Hotels Federation
פֹוטֶה ,בית וגנים Fota House
178 and Gardens
פֹוטֶה ,פארק בעלי־החיים Fota
178-79 Wildlife Park
פֹויל ,נהר 259 ,258 Foyle, River
(ה)מיטב של דבלין :בידור 115
ּפֹוינינג ,אדוארד Poynings,
37 Edward
פֹוינס 184 Foynes
ּפֹולאָפּוקָה ,מאגר המים
133 Poulaphouca Reservoir
פֹולי ,ג'ון הנרי Foley, John
מצבת דניאל אֹוקֹונ ֶל 87
פסל אדמונד ּבֶרק 62
פסל אוליבר גֹולדסמית' 62
פסל הנרי גֶרטֶן 60
ּפֹולנ ֶּברֹון ,דֹולמֶן Poulnabrone
188 Dolmen
ּפֹומֹודֹורו ,אָרנאלדֹו ,חלל בתוך
חלל Pomodoro, Arnaldo,
Sphere within Sphere
63 ,59
ּפֹונטּון Pontoon
מלונות 312
פֹוקספֹורד 205 Foxford
ּפֹורטאפֶרי 280 Portaferry
מלונות 319
מסעדות 345
ּפֹורטּבֶלינטֵרי Portballintrae
מסעדות 345

419

א י נ ד ק ס
טדָאּון Portadown
ּפֹור ֶ
מלונות 319
פאבים 351
ּפֹורטֹומנ ָה 213 ,185 Portumna
מסעדות 339
ּפֹורטֹומנ ָה ,טירת Portumna
213 Castle
ּפֹורטֹומנ ָה ,מנזר Portumna
213 Priory
ּפֹורטֹומנ ָה ,פארק Portumna
213 Forest Park
ּפֹורטֹוָרה ,בית־הספר לבנים
272 Portora Royal School
ּפֹורטליש Portlaoise
מלונות 316
מסעדות 342
פאבים 351
ּפֹורטמֶרנֹוק Portmarnock
(מחוז דבלין)
מלונות 298
ּפֹורטסטיּואָרט Portstewart
260 ,256
מסעדות 345
ּפֹורט ֶ
סל ֶן 225 Portsalon
ּפֹורטראש 260 Portrush
מלונות 319
מסעדות 345
ּפֹורטֶרלינגטֶן ,רוזן
253 Portarlington, Earl of
פֹור ,מנזר ,237 Fore Abbey
241
ּפֶטי ,ויליאם 166 Petty, William
פטריק הקדוש ,17 Patrick, St
281 ,255 ,242
אָרמָה 274 Armagh
גבעת טאָרה 248 Hill of Tara
גבעת סל ֵיין 245 Hill of Slane
גריאֶנאן אֵיליך Grianán
227 Ailigh
דָאּונּפֶטריק Downpatrick
281
לֹוך דֶרג 230 Lough Derg
סליב פאטריק Slieve Patrick
281
פעמון פטריק הקדוש St
67 Patrick’s Bell
צוק קֶשיל Rock of Cashel
196
צלב פטריק הקדוש St
( Patrick’s Crossקֶשיל) 196
קרֹואָך פטריק Croagh
205 Patrick
קתדרלת פטריק הקדוש St
( Patrick’s Cathedralדבלין)
82
שליחותו לאירלנד ,34 ,31
281 ,255
פטריק הקדוש ,יום St Patrick’s
51 ,48 Day

פטריק הקדוש ,קתדרלת Saint
( Patrick’s Cathedralדבלין)
82-3 ,54
פיאֶכֶרה הקדושה ,גני St
( Fiachra’s Gardensקילדֵייר)
129
פי ֶ
אנ ֶה פאל 45 ,17 Fianna Fáil
ּפיּוג'ין ,אֹוגֹוסטֶס ,וֶולּבי נֹורת'מֹור
149 Pugin, AWN
פיות 26
פֵיז קיאֹויל 48 Feis Ceoil
ּפיטֹו ,הֶרֹולד 166 Peto, Harold
ּפיטרי ,ג'ורג' ,הקפה אחרונה

של עולי־הרגל בקלֹונמֶקנֹויז

Petrie, George, Last Circuit
of Pilgrims at Clonmacnoise
250
ּפֵייזלי ,הכומר איאן Paisley,
46 Reverend Ian
(ה)ּפֵייל 237 ,132 ,36 The Pale
ּפֵיין ,ג'יי וג'י־אָר Pain, J and
177 GR
ּפֵיין־טָאּונסֶנד ,שארל ֶט Payne-
100 Townsend, Charlotte
פיירו ( Pierrotגריס) 70
פין ּבאר הקדוש Fin Barr, St
175 ,174 ,171
פין ּבאר הקדוש ,קתדרלת St
( Fin Barr’s Cathedralקֹורק)
175
פינ ֶה ג ֵיל 45 ,17 Fine Gael
פין מֶקּול ,26-7 Finn MacCool
267
דרך הענקים Giant’s
263 ,262 ,123 Causeway
לֹוך נ ֵיי 274 Lough Neagh
(ה)פיניאֶנית ,התנועה Fenians
174 ,43

פיסול
מסלול הפיסול של צפון מֶיֹו

North Mayo Sculpture Trail
204
צלבים ניצבים High Crosses
243
פיצגיּבֹון ,מרג'רי Fitzgibbon,
87 Marjorie
פיצג'רלד' ,המשיי' תומאס ,רוזן
קילדֵיר העשירי Fitzgerald,
”Silken Thomas“, 38, 79, 93
פיצוויליאם ,כיכר Fitzwilliam
( Squareדבלין) 68
פיצמֹוריס ,תומאס
156 Fitzmaurice, Thomas
ּפיקאסֹו ,פבלו 225
ּפיקֹוק ,ג'וזף ,חג קווין הקדוש
בחרבות גל ֶנדֶלֹוק Peacock,
Joseph, The Feast of St
Kevin amid the Ruins of
31 Glendalough

פיקל ,סוף שבוע של מוסיקה
מסורתית ב Feakle

Traditional Music Weekend
361
פיקניקים 321
פֵיריהָאּוס ֶ( Fairyhouseרתֹות'
366 )Rataoth
פֵיר ,כף 267 Fair Head
פירמֹוי 177 Fermoy
ּפירס ,אדוארד־לֹובֶט Pearce,
60 Edward Lovett
ּפירס ,פטריק Pearse, Patrick
44
(ה)אוניברסיטה הקתולית של
אירלנד Catholic University
61 of Ireland
התקוממות הפסחא Easter
89 Rising
פיש וצ'יפס 321
פֶכין הקדוש ,209 Fechin, St
241
פלא נּואֶה ( Fleadh Nuaאיניש)
48
ּפלאנקֶט ,אוליבר Plunkett,
244 Oliver
ּפלאנקֶט ,ג'וזף מרי Plunkett,
97 ,45 Joseph
ּפָל ֶדיאָנית ,אדריכלות Palladian
41 architecture

בית סטרֹוקסטָאּון פארק

Strokestown Park House
218-19
בית קאסֶלטָאּון Castletown
130 House
בית ראסּבֹורֹו Russborough
132-33 House
ּפאוֶורסקֹורט Powerscourt
134
פלֹוֶרנס קֹורט Florence
273 Court
קאסינֹו מארינֹו Casino
100 ,40 Marino
ּפָל ָדיּוס 34 Palladius
פלֹוֶרנס קֹורט Florence Court
273
מסעדות 344
ּפֶמּברֹוק ,ויליאם מארשֶל ,הרוזן
הראשון של Pembroke,
William Marshall, Earl of
148
ּפֶן ,ויליאם Penn, Sir William
171
(ה)פנטומימה ,עונת
51 Pantomime season
פנים הארץ 237-53 Midlands

ביצות הכבול המוגבהות

בפנים הארץ The Raised
252 Bogs of the Midlands
מלונות 314-16

מסעדות 341-42
מפה 238-39
פאבים 350-51
(ה)פניקס ,עמוד Phoenix
( Columnדבלין) 96
ּפֶנרֹוז ,ג'ורג' ו־ויליאם Penrose,
147 George and William
פסחא 51
(ה)פסחא ,התקוממות Easter
44-5 )Rising )1916
בניין הדואר המרכזי General
( Post Officeדבלין) 89 ,86
גן הזיכרון Garden of
( Remembranceדבלין) 91
דגל 66
כלא קילמֵינאֶם Kilmainham
( Gaolדבלין) 97

פסטיבל המקהלות
הבינלאומי של סל ַיגֹו Sligo
International Choral
50 Festival
פסטיבלים 361 ,360 ,48-51

פסי רכבת ראו רכבות

ּפֶּפֹוורת' ,ג'ורג' Papworth,
83 George
ּפֶקֶנאֶם ,משפחת Pakenham
241 family
פראנצ'יני ,פאולו ופיליפו
Francini, Paolo and Filippo
21
בית ניּומָן Newman House
(דבלין) 61
בית קאסֶלטָאּון Castletown
131 House
בית ראסּבֹורֹו Russborough
132 House
פֶרגּוס ,נהר 189 Fergus, River
פרוג'קט ארט ,מרכז Project
( Art Centreדבלין) 112 ,78

פרוטסטנטים
(ה)כיבוש הפרוטסטנטי
38-9

עלייתם של הפרוטסטנטים

40-1
קרב הּבֹוין Battle of the
244 Boyne
פרידֶסבידֶה ,מּוסֶנדֶן
Mussenden, Frideswide
260
פַריי ,סיריל 102 Fry, Cyril
פריל ,בריאן Friel, Brian
תאטרון אֶּבי Abbey Theatre
(דבלין) 115 ,88
פֶריקֶריג Ferrycarrig
מלונות 300
פרלמנט 65 Parliament
בית הבנק של אירלנד Bank
( of Ireland buildingדבלין)
60

420

פרלמנט ,המשך

בית ל ֶנסטֶר Leinster House
(דבלין) 65
היסטוריה 44 ,36
(ה)פרלמנט האירי Irish
65 Parliament
פֶרמאנ ֶה ,המוזיאון המחוזי
Fermanagh County
( Museumאינישקיל ֶן) 272
פֶרמאנ ֶה ,מחוז Fermanagh,
255 County

ראו גם צפון אירלנד

פֶרני ,טירת 195 Farney Castle
ּפֶרנ ֶל ,צ'ארלס סטיוארט
43 Parnell, Charles Stewart
בית אֶבֹונדֵייל Avondale
141 House
כליאתו 97 ,43

מסע למען ממשל עצמי

,42 Home Rule campaign
43
מצבת ּפֶרנ ֶל Parnell
( Monumentדבלין) 89 ,86
קברו 100
פֶרנץ' ,פרסי French, Percy
285
ּפֶרק ,טירת 233 Parke’s Castle
טיול בארצו של ייטס Yeats
233 Country tour
ּפֶרק ,קפטן רוברט Parke,
233 Captain Robert
פשע 374

צ'ארל ֶמֹונט ,הרוזן הראשון
של Charlemont, 1st Earl of
100 ,41
צ'ארלס השני ,מלך אנגליה
Charles II, King of England
218
צ'ארלס פֹורט Charles Fort
(קינסֵייל) 172 ,153
צבא האזרחים האירי Irish
89 Citizen Army
(ה)צבא האירי הרפובליקני Irish
)Republican Army )IRA
בעיות 47 ,46 ,31
היסטוריה 45
פצצת אינישקיל ֶן Enniskillen
272 bomb
שביתת נשק 15
צבאית ,דרך 139 Military Road
מסלול הדרך הצבאית

138 Military Road tour
צוק דאנֶמֵיז Rock of
253 Dunamase
צוקי מֹואֵיר Cliffs of Moher
188 ,184 ,182
צוק קֶשיל ,27 Rock of Cashel
196-97 ,195 ,181 ,122

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס
צורות רוכנות מחוברות

Reclining Connected Forms
(מּור) 62
ציד 367 ,365
ציורי־קיר פוליטיים ,מערב
בלפאסט Political murals,
278 West Belfast
ציסטרסיאנים ,המסדר
הציסטרסיאני Cistercian
35 order
(ה)מנזר העתיק במֶליפֹונט
245 Old Mellifont Abbey
כנסיית דּוישקָה Duiske
149 Abbey
מנזר אֹואָר 195 Hore Abbey
מנזר אינץ' 281 Inch Abbey
מנזר אֶסרֹו Assaroe Abbey
231
מנזר ּבֹויל 219 Boyle Abbey
מנזר ג ֶ'רּפֹוינט Jerpoint
145 Abbey
מנזר הצלב הקדוש Holy
195 Cross Abbey
מנזר טינטֶרן Tintern Abbey
148
מנזר מריה הקדושה St
( Mary’sדבלין) 93
מנזר ּפֹורטֹומנ ָה Portumna
213 Priory

ציפורים

(ה)אי דֶלקי Dalkey Island
103
(ה)ּבֶרן 186 The Burren
איי סֹולטי Saltee Islands
151
נהר ֶ
שנ ֶן 185 River Shannon
סקֶליג מייקל Skellig
165 Michael
פארק טירת קֹולדוֶול Castle
270 Caldwell Forest Park
קֹונ ֶמאֶרה 208 Connemara

שמורת עופות הבר של

וֶוקספֹורד Wexford Wildfowl
150 Reserve
(ה)צ'יפטֵינז 24 ,17 Chieftains
צלבים ניצבים High Crosses
243
אאֶני 243 ,199 Ahenny
ָ
אָרדּבֹו 268 Ardboe
אָרמָה 274 Armagh
גל ֶנדֶלֹוק 140 Glendalough
דיז ֶרט אֹודי Dysert O’Dea
243 ,189 ,181
כנסיית דּוישקָה Duiske
149 Abbey
מֹונ ֶסטֶרּבֹויס Monasterboice
243 ,242
צוק קֶשיל Rock of Cashel
196

421

צלב קארנדֹונאך

226 Carndonagh Cross
קילפֵינֹוֶרה Kilfenora
188
קילקיֶרן 199 Kilkieran
קלֹונמֶקנֹויז Clonmacnoise
250
קֶלז 241 Kells

צלבים ראו צלבים ניצבים

(ה)צלב האפיפיורי ,Papal Cross
פארק פיניקס (דבלין) 96
(ה)צלב הקדוש ,מנזר Holy
195 Cross Abbey
צלב קארנדֹונאך Carndonagh
Cross

מסלול חצי־האי אינישֹווֶן

Inishowen Peninsula tour
226
צלב קֹונג ,67 Cross of Cong
209
צֶ'מּבֶרס ,ויליאם Chambers, Sir
William
טריניטי קולג' Trinity College
(דבלין) 62
קאסינֹו מארינֹו Casino
( Marinoדבלין) 100
צֶ'סטֶר ּביטי ,אלפרד Chester
77 Beatty, Sir Alfred
צֶ'סטֶר ּביטי ,ספרייה וגלריה

של אמנות המזרח הרחוק

Chester Beatty Library
and Gallery of Oriental Art
(דבלין) 77
צעירים ,הוסטלים 291
צפון אירלנד Northern Ireland
255-85
(ה)הסכם האנגלו־אירי
)Anglo-Irish Treaty )1921
44
אוטובוסים 391 ,390
ביטחון אישי 374
בנקים 376
בעיות 47 ,46 ,31
היסטוריה 31
טיולי אוטובוסים 392-3
טיסות אל 381
טלפונים 378
טרור 374
כסף 392-3
מוניות 391
מחסומי ביטחון 387
מלונות 316-19
מסעדות 342-45
מפה 256-57
פאבים 351
רכבת 388
צפון אירלנד ,משרד התיירות
של Northern Ireland
371 Tourist Board

צפון אירלנד ,עמותת זכויות
האזרח Northern Ireland
46 Civil Rights Association
צפון אירלנד ,פרלמנט
Northern Ireland Assembly
46 ,16 ,15
צפון אֶנטרים ,קו החוף North
263 ,261 Antrim coastline
צפון מֶיֹו ,מסלול הפיסול של
North Mayo Sculpture
204 Trail
צפון־מערב אירלנד Northwest
229-35 Ireland
מלונות 312-14
מסעדות 339-41
מפה 222-23
פאבים 350-51
(ה)צרות 47 ,46 ,31
קאאָא ,הרי Caha Mountains
166
קָאילמֹור ,מנזר Kylemore
208 Abbey
קאלדֶף Culdaff
פאבים 350
קאמין ,ג'ון ,ארכיבישוף דבלין
Comyn, John, Archbishop
82 ,81 ,80 of Dublin
קאנֹובָה ,אנטוניו ,שלוש
הגראציות Canova, Antonio,
177 The Three Graces
קאנטרי ,מוסיקת ,112 ,109
361 ,359
קאסינֹו מארינֹו Casino Marino
(דבלין) 100 ,95 ,40-1
קאסֶלּבאר Castlebar
מלונות 310
קאסֶלּבֹולדווין Castlebaldwin
מסעדות 339
קאסֶלדֶרמֹוט Castledermot
מלונות 300
מסעדות 329
קאסֶל ֹוורד 284 Castle Ward
קאסֶל ֹוורד ,פסטיבל האופרה
49 Castleward Opera

קאסֶלטָאּונּביר

166 Castletownbere
קאסֶלטָאּון ,בית Castletown
130-31 ,125 House
עיטורי־טיח (סטּוקֹו) 21

קאסֶלטָאּונסֶנד

Castletownshend
מלונות 303
מסעדות 331
פאבים 347
קאסֶליֹונס Castlelyons
מלונות 303
קאסֶל מֶטריקס Castle Matrix
184

קאסֶלקּוט Castlecoote
מלונות 310
קאסֶל קּול ,255 Castle Coole
272
קאסֶלרי Castlerea
מלונות 310
קאסֶל ,ריצ'רד Castle, Richard
21
קאסֶלרי רוברט סטיוארט,
הויקונט Castlereagh, Lord
283 ,282
קאּפֹוקווין Cappoquin
מלונות 299
קאראוואג'ֹו ,מאסרו של ישו
Caravaggio, The Taking of
71 Christ
קאראוונים 290-91 Caravans
רתומים לסוסים 291
ָ
קאֶרדֶניאֶל Caherdaniel
מלונות 302
קאריק 229 Carrick
קאריק־אֹון־שּואיר Carrick-on-
199 Suir
קאריק־אֹון־ ֶ
שנ ֶן Carrick-on-
235 ,185 Shannon
מלונות 310
מסעדות 339
קאריק־א־ריד Carrick-a-rede
גשר חבלים 261 ,255
קאריקמֶקרֹוס Carrickmacross
מסעדות 341
קאריקפֶרגּוס Carrickfergus
275
קאֶרך ,הCurragh, the -
מלונות 300
קאֶרך ,מסלול מרוצי־הסוסים
366 Curragh Racecourse
קארלֹו Carlow
מלונות 299
מסעדות 329
פאבים 346
קארלֹו ,מחוז Carlow, County
125

ראו גם דרום־מזרח אירלנד
ָקאֶרמֹור ,מצודת האבן

188 Cahermore Stone Fort
קארן Carne
מסעדות 329
קארנלֹוך 267 Carnlough
מלונות 318
קארסֹון ,אדוארד Carson,
44 )Edward )Lord Carson
פסלו 279
קברו 276-77 of
ָ
קאֶרסָיבין Caherciveen
מסלול טבעת קֶרי Ring of
164 Kerry tour
ָ
קאֶרסָיבין Cahirciveen
פאבים 347

קאשֶנדֹול 267 Cushendall
מלונות 318
ֶ
ק ֶבנ ָה ,פטריק Kavanagh,
88 ,23 Patrick
קבֶן ,מחוז Cavan, County
ֶ
255 ,237

ראו גם פנים הארץ

קברו של אֹושֶן Ossian’s Grave
267 ,33
קברים  Tombsראו קברי מעבר
Passage graves

בית קברי־המעבר קֶרֹוקיל

Carrowkeel Passage Tomb
235 ,223 Cemetery

מג ָליתי
בית־הקברות ה ֶ
קֶרֹומֹור Carrowmore

234 Megalithic Cemetery
גבעת טאָרה 248 Hill of Tara
דֹות 245 ,244 Dowth
נ ָאּות 245 ,244 Knowth
ניּוגֵריינג' ,244 Newgrange
246-47
קדֶמסטָאּון 253 Cadamstown
ֶ
קֹואּוב 178-79 ,153 Cobh
קווין ,אוניברסיטת Queen’s
( Universityבלפאסט) 278
קווין ,המנזר הפרנציסקני Quin
189 Franciscan Friary
קווין הקדוש 141 ,140 Kevin, St
קוטג'ים 20
קּוכּולין ,44 ,26 Cúchulainn
274

קֹולּומּבאנּוס הקדוש

34 Columbanus, St
קֹולּומּבֶה הקדוש Columba, St
(קֹולמקיל ֶה הקדוש) 34
(ה)אי טֹורי 224 Tory Island
בית קֹולּומּבֶה הקדוש St
( Columba’s Houseקֶלז) 241

גל ֶנקאלימקיל

228 Glencolumbkille
לֹונדֹונדֶרי ,258 Londonderry
259
מנזר קֶלז Kells Monastery
241

מרכז המורשת קֹולמקיל ֶה

Colmcille Heritage Centre
225
קּולי ,חצי־האי Cooley
242 ,237 Peninsula
קֹולינסטָאּון Collinstown
מלונות 315
קֹולינס ,מייקל Collins, Michael
45
קֹולינס ,קסרקטין Collins
( Barracksדבלין) 101
קּולי ,תומאס Cooley, Thomas
77
קֹולמֶן הקדוש 206 Colman, St

422

קֹול ,מצבת Cole Monument
(אינישקיל ֶן) 272
קֹולמקיל ֶה הקדוש Colmcille,
 Stראו קֹולּומּבֶה הקדוש
קֹולמקיל ֶה ,מרכז המורשת
Colmcille Heritage Centre
225
קֹול ,משפחת 273 Cole family
קֹול ֶן Collon
מסעדות 341
קולנוע 23
דבלין 113 ,111
פסטיבלים 51 ,50 ,48
קּול פארק 213 Coole Park
קֹולֵרין 260 Coleraine
מלונות 318
קֹול ֶ
ת'רסט ,משפחת Colthurst
171 family

קֹומהאלטֶס קֶאֹולטֹוירי אֶֶרן

Comhaltas Ceoltóirí
( Éireannמֹונקסטָאּון) 361
קּומֶן נ ֶה נג ָאיאֶל Cumann na
45 nGaedheal
קֹונג 209 Cong
מלונות 310 ,292
מסעדות 337
קֹונג ,מנזר 209 Cong Abbey
קֹונֹולי ,ג'יימס Connolly, James
97 ,45
קֹונֹולי ,ויליאם Conolly, William
131 ,130
קֹונֹולי ,מבנה הראווה של
( Conolly’s Follyבית
קאסֶלטָאּון) 131
קֹונֹולי ,קתרין Conolly,
131 Katherine
קֹונ ֶכט 201 Connaught
קֹונ ֶמאֶרה ,19 Connemara
201
טבע 208-09
מפה 207
קֹונ ֶמאֶרה ,הפארק הלאומי
Connemara National Park
208 ,122
קֹונ ֶמאֶרה ,מפעל השיש
Connemara Marble Factory
(גֹולוֶוי) 355
קֹוסטֶלֹו ,אדוארד Costello,
235 Edward
קֹוסטֶלֹו ,ג'ון אCostello, John .
46 A
קֹוּפל ֶנד ,איי Copeland Islands
280
קּוק ,אלן 268 Cook, Alan
קּוקסטָאּון 268 Cookstown
קּוק ,תומאס Cook, Thomas
376
קֹוראל ֶק ,פאול Koralek, Paul
63
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קּורּבֶה ,גוסטב Courbet,
91 Gustave
קֹורֹופין Corofin
מלונות 307-308
(ה)קֹורז 24 Corrs
קֹורטמֶקשֶרי Courtmacsherry
מלונות 303
קֹוריּב ,לֹוך ,209 Corrib, Lough
210
קֹוריג ֶן ,מֹויֶרה Corrigan,
47 Mairead
קּוֶרך ( Currachsסירות משוט)
214
קֹורל ֵי ,דרך Corlea Trackway
240
קּורסי ,ג'ון דֶה Courcy, John de
281 ,275 ,36
קֹורק 174-77 Cork
מלונות 303
מסעדות 332
מעבורות 382-83
מפה 174-75
פאבים 347
פרטים חשובים 175
קֹורק וקֶרי Cork and Kerry
153-79
מלונות 302-06
מסעדות 331-34
מפה 154-55
פאבים 347-48
קֹורק ,כלא Cork City Gaol
175
קֹורק ,מוזיאון החמאה Cork
174 Butter Museum
קֹורק ,מחוז  ,Cork, Countyראו

קֹורק וקֶרי
קֹורק ,נמל־התעופה הבינלאומי

Cork International Airport
381
קֹורק ,פסטיבל הג'אז Cork Jazz
361 ,50 Festival
קֹורק ,פסטיבל המקהלות Cork
48 Choral Festival
קֹורק ,פסטיבל הקולנוע Cork
361 ,50 Film Festival
קֹורק ,קתרין ּבֹויל ,רוזנת Cork,
Katherine Boyle, Countess
82-3 of
קֹורק ,רוזני ,82-3 Cork, Earls of
179
קֹורק ,שבוע 29 Cork Week
קֶטל ֶר ,אליס Kyteler, Dame
143 Alice
קֶיג ֶ'ה ,שדות Céide Fields
204 ,201
קידיּו Keadue
פסטיבלים 49
קֵייסמֶנט ,רוג'ר Casement,
156 Roger
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קייּפ קליר ,האי Cape Clear
170 Island
קילאהֹוי ,שרטון Killahoey
225 Strand
קילאל ֶה Killala
פאבים 349
קילאלֹו 190 ,185 Killaloe
מסעדות 336
פאבים 349
קילארני 159 ,153 Killarney
אגמי קילארני Lakes of
162-63 ,122 Killarney
מלונות 305
מסלול טבעת קֶרי Ring of
165 Kerry tour
מסעדות 333
פאבים 348
קיל ֶּבג ֶן 249 Kilbeggan
פאבים 350
קילג ֶלֹון ,תומאס Kilgallon,
231 Thomas
קילדֵייר 128-29 ,125 Kildare
מסעדות 329
קילדֵייר ,מחוז Kildare, County
125

ראו גם דרום־מזרח אירלנד
קילדֵיר ,הרוזן ה־Kildare, 19
74 19th Earl of

קילדֵיר ,הרוזן השמיני של
(ג'רלד פיצג'רלד) Kildare,

38 8th Earl of
ולאמּבֶרט סימנ ֶל Lambert
81 ,37 Simnel
עימות עם ג'ימס ּבאטל ֶר
מבית אֹורמֹונד feud with
83 Earl of Ormonde
קי ,לֹוך 219 ,185 Key, Lough
קילֹורגל ֶן Killorglin
מסלול טבעת קֶרי Ring of
165 Kerry tour
מסעדות 333
פאבים 348
פסטיבלים 49
קיליּבֶגז 229 Killybegs
קיליני 103 Killiney
מלונות 297
קילמאליק Kilmallock
מלונות 308
קילמאקֵידָר Kilmalkedar

מסלול חצי־האי דינגל

159 Dingle Peninsula tour
קילמארבי ,חוף Kilmurvey
215 Beach
קילמֹוקאנֹוג ,Kilmacanogue
מסעדות 330
קילמֹור קי 151 Kilmore Quay
פאבים 347
קילמֵינאֶם ,כלא Kilmainham
( Gaolדבלין) 97

קילמיסֶן Kilmessan
מלונות 315
קילמֶקדּואָה 212 Kilmacduagh
קילמֶקֹו  ,Kilmacowמסעדות
330
קילנֶל ֶק Kilnaleck
פאבים 350
קילנ ֶקדּואָך 201 Kilnacduagh
קילפֵינֹוֶרה 188 Kilfenora
קילקֹולג ֶן Kilcolgan
מסעדות 338
קילקי Kilkee
מלונות 308
קילקיל Kilkeel
מלונות 319
קילקיֶרן 199 Kilkieran
קילקליף ,טירת Kilclief Castle
284
קילקֶני ,125 ,27 Kilkenny
142-44
מלונות 301
מסעדות 330

מפת רחובות מאוירת

142-43
פאבים 346
קילקֶני ,חוקי Kilkenny,
37 )1366( Statutes of
קילקֶני ,טירת Kilkenny Castle
144 ,123
מפת רחובות מאוירת 143
קילקֶני ,מחוז Kilkenny, County
125

ראו גם דרום־מזרח אירלנד

קילקֶני ,מרכז העיצוב Kilkenny
355 ,143 Design Centre
קילקֶני ,שבוע האמנויות
361 ,49 Kilkenny Arts Week
קילראדֶרי ,הבית והגנים
Killruddery House and
133 Gardens
קילראש 184 Kilrush
פאבים 349
קילרֹונ ֶן 215 Kilronan
קינּבֵיין ,טירת Kinbane Castle
261
קינבָָרה 212 ,201 Kinvarra
מסעדות 338
פסטיבלים 49
קינגסטֹון ,רוזני Kingston, Earls
219 of
קיניטי 253 Kinnitty
מלונות 315
פאבים 351
קינ ֶןּ ,פֶאדי 24 Keenan, Paddy
קינסֵייל 155 ,153 Kinsale
מלונות 305
מסעדות 333-34

מפת רחובות מאוירת
172-73

פאבים 348
קינסֵייל ,הפסטיבל הבינלאומי
לאוכל משובח Kinsale

International Festival of
50 Fine Food
קינקאסל ָה Kincasslagh
מסעדות 340
קיץ באירלנד 48-9
קֵיר 198-99 Cahir
קיראן הקדוש 250 Ciaran, St
קֵיר ,טירת 198 Cahir Castle
קֵיר ,מנזר 198 Cahir Abbey
קירני ,קייט 163 Kearney, Kate
קלאדָה ,תכשיטי Claddagh
( Jewellersקילארני) 355
קלאנ ֶד 17 Clannad
קלאן נא ג ֵיל 43 Clan na Gael
קלאָרה ,עמק Clara, Vale of

ראו עמק קלאָרה

קלארק ,הארי Clarke, Harry
175

פגישת ּבֶרנדֶן הקדוש ויהודה
איש קריות האומלל The

Meeting of St Brendan and
174 the Unhappy Judas
קלארק ,תומאס Clarke, Tom
45
קלֶג ֶן 207 Cleggan
מסעדות 337
קלֶג ֶן ,גבעת 207 Cleggan Hill
קלֹואּוניס Clones
מלונות 315
קלֹואין Clogheen
מלונות 335
קלֹובֶראיל Cloverhill
מלונות 315
קלֹוין Cloyne
מלונות 303
קלֹוכאן נא קאֵריג Clochán na
214 Carraige
קלֹונאקילטי 170 Clonakilty
מלונות 303
פאבים 347
קלֹונטארף ,קרב Clontarf,
34 )Battle of )1014
קלֹונ ֶליס ,בית Clonalis House
218 ,201
קלֹונמֶל 199 Clonmel
מלונות 307
מסעדות 336
קלֹונמֶקנֹויז ,31 Clonmacnoise
250-51
כנסיית הנזירות ’Nuns
238 ,35 Church
מגדל מקדש פינכין Temple
237 Finghin tower
קלֹונפֶרט ,קתדרלת Clonfert
213 ,201 Cathedral
קֶלז 241 Kells

מנזר 241 ,35 monastery
מסעדות 341-42

ראו גם כתב־היד של קֶלז

קלטים 32-3 Celts
היסטוריה 32-3
מורשת קלטית 26-7
נצרות 34-5
צלבים ניצבים High Crosses
243
קֶלי ,אֹושין ,בני ליר Kelly, Oisín,
91 Children of Lir
קליפדֶן 206-07 Clifden
מלונות 310
מסעדות 337
פאבים 349
קליפדֶן ,מפרץ 207 Clifden Bay
קל ֵיר ,האי 206 Clare Island
קל ֵירינּבריג' Clarinbridge
פאבים 349
קל ֵיר ,מחוז 181 Clare, County

שנ ֶן התחתי
ראו גם ֶ
קל ֵיר ,מנזר 189 Clare Abbey
קל ֵיֶרנדֹון 83 Clarendon
קל ֵיר ,ריצ'רד דֶה ,הרוזן השני
של ּפֶמּברֹוק Clare, Richard
 deראו סטרֹונגּבֹו
קלֶמֶנטס ,משפחת Clements
235 family
ֶ
קל ֶן Callan
מלונות 299
קל ֶריז ( Clery’sדבלין) 107
קֶמּפַייל Campile
מסעדות 329
קמפינג 290-91
קנדי ,ג'ון פיצג'רלד Kennedy,
149 ,46 John F
אחוזת קנדי Kennedy
149 Homestead

פארק וגן בוטאני על־שם
קנדי John F Kennedy Park
( and Arboretumניּו רֹוס)

149
קנֹוק 205 ,201 Knock
קֶנטארק 177 Kanturk
קניות 352-57
אוכל ומשקאות ,107 ,105
355 ,353
אופנה 355 ,354 ,107 ,106
אריגי פשתן 355 ,354
בדולח וזכוכית 355 ,353
גלריות 107 ,106
דבלין 104-07
היכן כדאי לקנות 352 ,104
חנויות כלבו 107 ,104
מה לקנות באירלנד 356-57
מוסיקה ,352-53 ,107 ,106
355
מזכרות ומתנות 107 ,105
מס קנייה והחזרים 352
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קניות ,המשך

מרכזי קניות 107 ,104-05
מתי כדאי לקנות 104
ספרים 355 ,352 ,107 ,106
סריגים וטוויד 355 ,354
עבודות־יד 355 ,353
ענטיקות 107 ,106
קרמיקה וחרסינה 355 ,353
שווקים 107 ,105
שעות פתיחה 352
תכשיטים 355 ,354
תשלום 352
קֶניס הקדוש ,קתדרלת St
( Canice’s Cathedralקילקֶני)
27
קֶנמֵייר 166 Kenmare
מלונות 304
מסעדות 333
קֶנמֵייר ,רוזן Kenmare, Earl
90 of
(ה)קפלה המלכותית Chapel
( Royalטירת דבלין) 76
קָראּון ליקֶר ,פאב Crown
( Liquor Saloonבלפאסט)
277
קֶרג ָאּונֹווֶן Craggaunowen
190
קֶָרה ,אגם Caragh Lake
מלונות 302-303
קרֹואי ,כף 228 Crohy Head
קרֹואָך פטריק Croagh Patrick
205 ,201
קרּויניּו נ ֶה מּבאד Cruinniú na
( mBádקינבָָרה) 49
קרֹולי Crolly
פאבים 350
קרֹומוֶול ,אוליבר Cromwell,
Oliver
ביזת גֹולוֶוי 210
ביזת קילקֶני 144
היסטוריה 38
הרס מבנים 20
וֶוקספֹורד 150 Wexford
טירת מֶקרּום Macroom
171 Castle
מצור על דרֹואֵידֶה ,39
244
מג ָליתי
קֶרֹומֹור ,בית־הקברות ה ֶ
Carrowmore Megalithic
234 Cemetery
קֶרֹון Carron
מסעדות 335
קרֹוסדֹונ ֵיי Crossdoney
מלונות 315
קרֹוסמֹולינ ֶה Crossmolina
מלונות 310
קרֹופֹורד ,הגלריה לאמנות
( Crawford Art Galleryקֹורק)
174-75
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קרֹופֹורד ,ויליאם הֹוֶרשיֹו
Crawford, William Horatio
174
קרֹופֹורדזּבֶרן Crawfordsburn
מלונות 318
קרּוקאֵייבֶן 167 Crookhaven
קֶרֹוקיל ,בית קברי־המעבר
Carrowkeel Passage Tomb
235 ,223 Cemetery
קרֹוק פארק ( Croke Parkדבלין)
366 ,50
קֶריגנ ֶקּוָרה ,טירת
171 Carrignacurra Castle
קֶריג ֶפֹויל ,טירת Carrigafoyle
156 Castle
קֶרי ,מחוז  Kerry, Countyראו
קֹורק וקֶרי

קרינקיל Crinkill
פאבים 350

קריסטל ראו בדולח

קֶרלינגפֹורד ,237 Carlingford
242
מלונות 314
מסעדות 341
פאבים 350
קֶרמיליֹוןּ ,בארת'ֹולֹומיּו
Cramillion, Bartholomew
90

קרמיקה

ּבֶליק ּפֹוטֶרי Belleek Pottery
269
חנויות 355 ,353
מה לקנות באירלנד 357
(ה)קרן הלאומית National
371 ,361 Trust
בית מָאּונט סטיּואָרט Mount
282-83 Stewart House

טחנת החביטה של וֶולּברּוק

Wellbrook Beetling Mill
268
מקדש מּוסֶנדֶן Mussenden
260 Temple
פאב קָראּון ליקֶר Crown
( Liquor Saloonבלפאסט)
277
ּפֹורטסטיּואָרט ,מיצר
260 Portstewart Strand
(ה)קֶרנּבֶריז 24 ,17 Cranberries
קֶרנ ֶג 33 ,21 Crannogs
קֶשיל 195 Cashel
מלונות 307
מסעדות 335
צוק קֶשיל Rock of Cashel
196-97 ,195 ,181 ,122 ,27
קֶשיל ( Cashelsמצודות אבן) 21
קֶשיל ,מפרץ Cashel Bay
מלונות 310
קשת השיש ,מערות Marble
273 Arch Caves
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קתדרלות

אֵיידֶן הקדוש St Aidan’s
(אינישקֹורת'י) 149
אנה הקדושה St Anne’s
(בלפאסט) 276-77
אָרדפֶרט 156 Ardfert
ּבריג'יט הקדושה St Brigid’s
(קילדֵייר) 128-29
דָאּון ( Downדָאּונּפֶטריק) 281
דֶקל ֶן הקדוש St Declan’s
(אָרדמֹור) 145
הֹולי טריניטי Holy Trinity
(ֹווטֶרפֹורד) 146
יוחנן הקדוש St John’s
(לימֶריק) 191
יּונ ֶן הקדוש St Eunan
(לֶטֶרקֶני) 227
ּכָרייסט צֶ'רץ' Christ Church
(דבלין) 80-1 ,74 ,54
ּכָרייסטצֶ'רץ' Christchurch
(ֹווטֶרפֹורד) 146
מֹוקּודָה הקדוש St Carthage
(ליסמֹור) 145
מריה הקדושה St Mary’s
(לימֶריק) 191
ניקולאס הקדוש St Nicholas
(גֹולוֶוי) 210
פטריק הקדוש St Patrick’s
(אָרמָה) 274
פטריק הקדוש Saint
( Patrick’sדבלין) 82-3 ,54
פטריק הקדוש St Patrick’s
(טרים) 248
פין ּבאר הקדוש St Fin Barr’s
(קֹורק) 175
פל ֶנאן הקדוש St Flannan’s
(קילאלֹו) 190
צוק קֶשיל Rock of Cashel
197
קֹולּומּבֶה הקדוש St
( Columb’sלֹונדֹונדֶרי) ,258
259
קֹולמֶן הקדוש St Colman’s
(קֹואּוב) 178
קלֹונפֶרט 213 ,201 Clonfert
קֶניס הקדוש St Canice’s
(קילקֶני) 144

קתדרלת־המשנה של מריה
הקדושה St Mary’s Pro-
( Cathedralדבלין) 89 ,87
ראו גם כנסיות בדבלין
ראגבי 51 ,28 Rugby
ָראּונדּווד Roundwood

מסלול הדרך הצבאית

138 Military Road tour
מסעדות 330
ָראּונדּווד ,בית Roundwood
293 House

ראּונדסטֹון 207 Roundstone
מלונות 312
מסעדות 339
ראינאֵיר 381 Ryanair
ראסּבֹורֹו ,בית Russborough
132-33 ,125 ,41 House
אוסף מילטָאּון Milltown
70 collection
עיטורי־טיח (סטּוקֹו) 21
רדיו 378
רּואֹו ,ז'ורז' Rouault, Georges
175
רֹוּבינסֹון ,ויליאם Robinson, Sir
William
(ה)מוזיאון האירי לאמנות
מודרנית  -בית־החולים
המלכותי קילמֵינאֶם Irish
 Museum of Modern ArtRoyal Hospital Kilmainham
(דבלין) 97
טירת דבלין Dublin Castle
76
ספריית מארש Marsh’s
( Libraryדבלין) 83
רֹוּבינסֹון ,מרי Robinson, Mary
47 ,16
רֹוּבֶרט הראשון ,מלך הסקוטים
Bruce, Robert, King of
266 Scotland
רֹוּבֶרטס ,ג'ון 146 Roberts, John
רֹוּבֶרטסטָאּון 128 Robertstown
רֹודֶן ,אוגיסט Rodin, Auguste
91
רֹוטּונדָה ,בית־היולדות
( Rotunda Hospitalדבלין)
90 ,40
מפת רחובות מאוירת 86
רֹויאל טָָרה צָ'יינ ָה Royal Tara
( Chinaמירביּו 355 )Mervue
רומאים 33
רֹוסגּויל ,חצי־האי Rosguill
225 Peninsula
רֹוס ,הרוזן השישי של Rosse,
253 6th Earl of
רֹוס ,הרוזן השלישי של Rosse,
253 3rd Earl of
רֹוס ,הרוזן השני של Rosse, 2nd
253 Earl of
רֹוס ,טירת 162 Ross Castle
רֹוסטֶרבֹור Rostrevor
מסלול חוף מֹורן Mourne
285 Coast tour
רֹוסל ֵיר 151 ,125 Rosslare
מלונות 301
מעבורות 383 ,382
רֹוסנ ָאּול ָה Rossnowlagh
230-31
מלונות 314
פאבים 350

(ה)רֹוסֶס 228 The Rosses
רֹוסֶס ּפֹוינט Rosses Point
טיול בארצו של ייטס Yeats
232 Country tour
מלונות 314
מסעדות 340
רֹוסקֹומֹון 218 Roscommon
מלונות 312
מסעדות 339
רֹוסקֹומֹון ,טירת Roscommon
218 Castle
רֹוסקֹומֹון ,מחוז Roscommon,
201 County

ראו גם ממערב לאירלנד
רֹוסקֵרי 195 Roscrea
רֹוסקֵרי ,טירת Roscrea Castle

195
רוק ,מוסיקת ,359 ,112 ,109
361
רֹוש ,סטיבן 47 Roche, Steven
רֹות' ,בית Rothe House
(קילקֶני) 142
רחוב ווייט פראיֶיר ,הכנסייה
הכרמליטית של Whitefriar
Street Carmelite Church
(דבלין) 83
ריבֶרזטָאּון Riverstown
מלונות 313
רייבֶן ּפֹוינט 150 Raven Point
ָריינ ֶרט ,ג'ין מֹולי מֶלֹון Rynhart,
,58 Jean, Molly Malone
60
ָרייס ,דמיאן 24 Rice, Demien
רי ,לֹוך 185 Ree, Lough
ריסֶס Recess
מלונות 312
ריסק Riasc

מסלול חצי־האי דינגל

Dingle Peninsula tour
158
ריצ'רד השני ,מלך אנגליה
Richard II, King of England
37
ריצ'רד קאסֶלס Richard
 Casselsראו קאסֶל ,ריצ'רד
בית ּבֶלבֶדיר Belvedere
ֶ ( House
מל ֶנגאר) 249
בית וֶוסטּפֹורט Westport
205 House
בית ל ֶנסטֶר Leinster House
(דבלין) 65

בית סטרֹוקסטָאּון פארק

Strokestown Park House
218
בית ראסּבֹורֹו Russborough
132 ,41 House

בית־היולדות רֹוטּונדָה

( Rotunda Hospitalדבלין)
90 ,86

מבנה הראווה של קֹונֹולי
( Conolly’s Follyבית
קאסֶלטָאּון) 131
ּפאוֶורסקֹורט Powerscourt

134
רכבות 388-89

כרטיסי המשך through-
383 tickets
סטודנטים ,הנחות 389 ,372
(ה)רכבות האירית ,חברת Irish
391 Rail
רכבת פרוורית ( DARTדבלין)
393
רכוש ,איבוד 374-5
ֶרלי ,וולטר Raleigh, Sir Walter
179
ֶרמז ֵי ,אלן 168 Ramsay, Allan
רנואר ,פייר אוגיסט Renoir,
225 Pierre Auguste

רעב ראו רעב תפוחי־האדמה
הגדול
רעב תפוחי־האדמה הגדול

(Great Famine )1845-48
219 ,201 ,42-3
הגירה 31 ,15
מוזיאון הרעב Famine
( Museumבית סטרֹוקסטָאּון
פארק) 219
רפואי ,טיפול 375
ֶרתלין ,האי 266 Rathlin Island
ֶרת'ל ֶנֹון ,טירת Rathlannon
151 Castle
ֶרת'מאל ֶן Rathmullan
מסעדות 340
ֶרת'מָיינז ( Rathminesדבלין)
מלונות 297
ֶרת'מֶלטֹון 225 Rathmelton
ֶרת'ניּו Rathnew
מלונות 301 ,293
שֶאפטסּבֶרי ,רוזן Shaftesbury,
279 Earl of
שארל ֶט ,המלכה Charlotte,
168 Queen
(ה)שביתה הכללית General
44 )Strike )1913
שגרירויות 373
שּואיר ,נהר ,146 Suir, River
199 ,198
שֹו ,ג'ורג' ברנרד Shaw, George
114 ,22 Bernard
(ה)גלריה הלאומית של
אירלנד National Gallery of
( Irelandדבלין) 70
(ה)ספרייה הלאומית
( National Libraryדבלין) 65
גל ֶנג ֶריף 167 Glengarriff
מקום הולדתו Shaw’s
( Birthplaceדבלין) 100
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) (דינגלDingle Record Shop
355
 (בית־קולנועDiversions
113 )בדבלין
 (פאבDoheny & Nesbitt
113 )בדבלין
230 Donegal Craft Village
355 Doolin Crafts Gallery
366 Dublin Bike Tours
393 Dublin Bus
375 Dublin Dental Hospital
Dún Laoghaire-Rathdown
367 County Council
367 ) (ניּוטֶנארדזDV Diving
112 ) (דבליןEamonn Doran’s
355 ) (קֹורקEason and Son
107 ) (דבליןEason’s
381 easyJet
291 Elegant Ireland
 (קאריק־אֹון־Emerald Star
367 )שנ ֶן
ֶ
Equestrian Holidays Ireland
367
383 Eurolines
366 ) (דבליןEuropean Tour
319 ,293 ) (מלוןEverglades
371 ) (דבליןFáilte Ireland
107 ) (דבליןFallan & Byrne
Feakle Traditional Music
361 Weekend
367 Five Counties Holidays
355 ) (קֹורקForgotten Cotton
355 ) (דֶריFosters Clothing
107 ) (דבליןFreebird Records
Gallery of Photography
107 )(דבלין
Galway Bay Golf Club
)Oranmore (אֹוראנמֹור
366
) (גֹולוֶויGalway Irish Crystal
355
Geoffrey Healy
 (קילמֶקאָנֹוגיּוPottery
355 )Kilmacanaogue
George’s Street Market
107 ) (דבליןArcade
Gerard Manley-Hopkins
361 Summer School
) (דבליןGlobal Internet Café
379
355 ) (גֹולוֶויGolden Discs
Goldsmith Summer School
361 )Ballymahon (ּבֶלימֶאֹון
366 Golfing Union of Ireland
) (פאב בדבליןGrand Central
113
113 ) (פאב בדבליןGrogan’s

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס
107 ) (דבליןBrown Thomas
387 ) (השכרת רכבBudget
391 Bus Éireann
Butler’s Chocolate Café
107 )(דבלין
) (פאב בדבליןCafé en Seine
112
) (ּבֶלינ ֶסלֹוCahalan Jewellers
355
Carroll’s Irish Gift Stores
107 )(דבלין
107 ) (דבליןCathach Books
) (ּבֵיג ֶנאלסטָאּוןCeltic Cycling
366
107 ) (דבליןCeltic Note
) (דבליןCeltic Whiskey Shop
107
107 ) (דבליןChapters Books
107 ) (דבליןChristy Bird
112 ) (דבליןCineworld Cinema
Citizens Information Board
372
107 ) (דבליןCity Discs
375 City Hospital
381 Cityjet
379 ) (דֶריClaude’s Café
107 ) (דבליןClaudio’s
107 ) (דבליןClery’s
107 ) (דבליןClifford Antiques
) (בלפאסטClockwork Orange
355
Clonanav Fly Fishing
 (ּבֶלימֶקאָרּבריCentre
366 )Ballymacarbry
113 ) (מועדון בדבליןClub M
112 ) (דבליןCobblestone
 (ּברּוקּבֹורֹוColebrook Park
367 )Brookeborough
296 Comfort Inn
381 Continental Airlines
107 ) (דבליןCostume
367 Countryside Alliance
Crafts Council of Ireland
355 )(קילקֶני
) (מועדון בדבליןCrawdaddy
113
) (קֹורקCrawford Art Gallery
361
393 ,366 ) (דבליןCycleways
387 Dan Dooley
392 ) (דבליןDART rail service
) (פאב בדבליןDavy Byrne’s
113
292 ) (קֹונ ֶמאֶרהDelphi Lodge
107 ) (דבליןDelphi
381 Delta Air Lines
107 ) (דבליןDebenhans
113 ) (דבליןDice Bar

שמות מסחריים

) (פאב בדבליןDame Lane 4
112
Achill Archaeological
361 Summer School
373 ADAPT
292 Adare Manor
381 Aer Arann
381 Aer Lingus
Aille Cross Equestrian Centre
367 )Loughrea (לֹוכֵריה
387 Alamo
107 ) (דבליןAll City Records
291 An Óige
366 An Óige Hill Walkers Club
107 ) (דבליןAntique Prints
107 Antiques Fairs
107 ) (דבליןApollo Gallery
Ardclinis Activity Centre
366 )(קאשֶנדֹול
 (קֶשArdess Craft Centre
361 )Kesh
387 Argus Rent-a-Car
Armagh Computer World
379 )(אָרמָה
107 ) (דבליןArnott’s
Association of Irish Riding
367 Establishments
367 Athlone Cruisers
367 Atlantic Sea Kayaking
387 Automobile Association
387 Avis
) (ּבֵרייAvoca Handweavers
355 ,139
355 ) (קֹורקA-Wear
Ballintemple Fishery
366 )Ardattin (אָרדאטין
Ballymaloe School of
361 ) (מידלטֹוןCookery
Baltimore Diving and
367 Watersports Centre
Bank of Ireland Arts Centre
112 )(דבלין
107 ) (דבליןBeaufield Mews
375 Beaumont Hospital
367 Belleek Charter Cruising
) (לימֶריקBelltable Arts Centre
361
107 ) (דבליןBooks Upstairs
) (דבליןBorderline Records
107
) (פאב בדבליןBrazen Head
112
355 ) (קילארניBrian de Staic
355 ) (קילארניBricín
381 British Airways
367 British Horse Society
381 British Midland )bmi(
383 Brittany Ferries

Taibhdhearc תאטרון טָייבי ָארק
361 ) (גֹולוֶויTheatre
Samuel תאטרון סמואל ֶּבקֶט
112 ) (דבליןBeckett Theatre
Theatre Royal תאטרון רֹויאל
361 )(ֹווטֶרפֹורד

תולדות ארבעת המאסטרים

The Annals of the Four
39 Masters
Thomastown תֹומאסטָאּון
301 מלונות
330 מסעדות
Thoor Ballylee תּור ּבאלילי
212-13
Irish Revival (ה)תחייה האירית
23 ,22
370-71  לשכות מידע,תיירים
24 Thin Lizzy )ת'ין ליזי (להקה

תכשיטים

355 ,354 חנויות

356 מה לקנות באירלנד
Mound of Down תל דָאּון
281
21 Motte and bailey תל וחצר
33 תלמי

תעלות

101 דבלין

מרכז המבקרים לנתיבי־

Waterways Visitors’ המים
101 ) (דבליןCentre

תצוגת העמותה החקלאית
Royal Ulster של אָלסטֶר

Agriculture Society Show
48 )(בלפאסט
Lagan Weir תצפית סכר לֶג ֶן
279 ) (בלפאסטLookout
66 ,32-33 תקופת הברונזה
32 תקופת הברזל

ראו גם מצודות

)(פרהיסטוריות
 ויליאם מֵייקּפיס,ֶת'קֶרי
Thackeray, William
267 Makepeace
Teresa, Mother  האם,תרזה
205
Twelve Bens תריסר הפסגות
208 ,206 ,201
Thurles תֶרלֹוס
309 מלונות
289  במלונות,תשר

 מרכז האמנויות במוזיאון,שֶנדֶן
Butter Exchange החמאה

Shandon Craft Centre
174 )(קֹורק
Sneem שנים
306 מלונות
Ring of מסלול טבעת קֶרי
165 Kerry tour
Shannon שנ ֶן
ֶ
309 מלונות
 מסילת ביצת,'שנ ֶנּברידג
ֶ
Shannonbridge Bog
251 Railway
Lower Shannon שנ ֶן התחתי
ֶ
181-99
306-09 מלונות
335-36 מסעדות
182-83 מפה
348-49 פאבים
185 Shannon, River  נהר,שנ ֶן
ֶ

שנ ֶן־אֶרן
ֶ נתיב המים

Shannon-Erne Waterway
235
Lower Shannon שנ ֶן התחתי
ֶ
181
Shannon  נמל־תעופה,שנ ֶן
ֶ
381 Airport
371 שעות פתיחה
376 בנקים
352 חנויות

שפות ראו אירית

Silent Valley  העמק,(ה)שקט
284
Mourne מסלול חוף מֹורן
285 Coast tour
Coral  חוף,שרטון האלמוגים
207 Strand Beach
 ריצ'רד ּברינזלי,שֶרידֶן
Sheridan, Richard Brinsley
22
170 Sherkin Island  האי,שֶרקֶן
348 פאבים
 טורניר הראגבי,שש־האומות
Six Nations Rugby
51 ,28 Tournament
361 ,358 תאטרון
 בידור:(ה)מיטב של דבלין
114-15
112 ,108 דבלין
50 פסטיבלים

Olympia תאטרון אולימפיה
112 ) (דבליןTheatre
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 המשך, ג'ורג' ברנרד,שֹו

45 פרס נובל
213 Coole Park קּול פארק
107 ,105 ,86 שווקים בדבלין
Schomberg,  הגנרל,שֹומּבֶרג
275 General
Covered Market שוק מקורה
)(דבלין
75 מפת רחובות מאוירת
Rose of  פסטיבל,שושנת טֶרלי
49 Tralee Festival
188 Black Head  הכף,(ה)שחור
Struell Wells  בארות,שטרּול
281
376-77 שטרות
367 ,365 שיט
,365 שיט תענוגות והפלגות
367
Shaikh, Ahmad  אחמד,שייך
77
) איני, היני (שֵיימֶס,שיימוס
23 ,22 Heaney, Séamus
386 שילוט דרך
65 Seanad Éireann שינ ֵיד אֶֶרן
166 Sheen, River  נהר,שין
Sinn Féin שין פֵיין
44 היסטוריה
47 )1994( הפסקת אש
)שריפה בבית המכס (דבלין
88
261 Sheep Island  האי,שיּפ
Sheares, Henry  הנרי וג'ון,שירז
92 and John
Shelbourne  מלון,שֶלּבֹורן
61 ) (דבליןHotel
59 מפת רחובות מאוירת
385 שכירת רכב
Shelbourne שֶלּבֹורן פארק
366 ) (דבליןPark
The Three שלוש הגראציות
177 ) (קאנֹובָהGraces
207 Sky Road  דרך,(ה)שמיים
)שמיכת כבול (סוג ביצה
252 ,19 Blanket bog
 התאטרון העממי,שֶמסֶה טיר
Siamsa Tíre הלאומי
National Folk Theatre
361 ,156-57
49 שמש
Shanagarry שנ ֶגארי
ֶ
334 מסעדות
St  כנסיית אנה הקדושה,שֶנדֹון
174 ) (קֹורקAnne’s Shandon
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Traditional Music and Dance
112 Auld Dubliner
113 ) (מועדון בדבליןTraffic
391 Translink
379 Travelex
355 ) (גֹולוֶויTreasure Chest
113 ) (מועדון בדבליןTripod
,273 ) (דאנג ֶנֹוןTyrone Crystal
355
383 Ulsterbus/Translink
Ulster Cruising School
367 )(קאריקפֶרגּוס
Ulster Federation of
366 Rambling Clubs
361 ) (בלפאסטUlster Hall
373 USIT
) (מועדון בדבליןViper Room
113
279 ) (בלפאסטW5
107 ) (דבליןWaltons
293 Waterford Castle
) (בלפאסטWaterfront Hall
361
300 Waterville Hotels
355 ) (סקיּבֶריןWest Cork Craft
112 ) (דבליןWhelan’s
Whyte’s Auction Rooms
107 )(דבלין
) (בלפאסטWicker Man, The
355
William Carleton Summer
361 ) (דאנג ֶנֹוןSchool
Willie Clancy Summer School
Miltown (מילטָאּון מֹולּבֵי
361 )Malbay
107 ) (דבליןWindsor Antiques
291 YHA Northern Ireland
113 ) (מועדון בדבליןZanzibar

א י נ ד ק ס
) (בלפאסטSmyth’s Irish Linen
355
South Sligo Summer School
of Traditional Music, Song
 (טאּבֶרקאריand Dance
361 )Tubbercurry
) (קילארניSpillane Seafoods
355
113 ) (מועדון בדבליןSpy
113 ) (פאב בדבליןStag’s Head
355 ) (סּפידֶלStanduin
385 Stena Line
Stephen’s Green Centre
107 )(דבלין
355 ) (קילקֶרStudio Donegal
) (מועדון בדבליןThe Academy
113
112 ) (דבליןThe Bull & Castle
291 The Doyle Collection
113 ) (דבליןThe Duke
113 ) (פאב בדבליןThe Globe
 (פאבThe Grave Diggers
113 )בדבלין
366 ) (סטֶרפֶןThe K Club
) (פאב בדבליןThe Long Hall
113
113 ) (דבליןThe Market Bar
112 ) (דבליןThe Mezz
113 ) (דבליןThe Morgan Bar
112 ) (דבליןThe O2
115  בידור:המיטב של דבלין
) (קֶרלינגפֹורדThe Pink Room
355
107 ) (דבליןThe Silver Shop
112 ) (דבליןThe Sugar Club
 (פאבThe Welcome Inn
113 )בדבלין
361 ,112 Ticketmaster
 (קאריק־אֹון־Tipperary Crystal
355 )שּואיר
288 Tower Hotel Group
Town and Country Homes
291 Association

א י נ ד ק ס
Qantas
381
107 ) (דבליןQ Antiques
Quills Woollen Market
355 )(קילארני
291 Rent an Irish Cottage
Revelations Internet Café
379 )(בלפאסט
113 ) (מועדון בדבליןRi-Ra
107 ) (דבליןRoad Records
113 ) (פאב בדבליןRon Black’s
293 Roundwood House
387 Royal Automobile Club
Royal County Down Golf
367 ) (ניּוקאסֶלClub
Royal Portrush Golf Club
367
 (מירביּוRoyal Tara China
355 )Mervue
375 Royal Victoria Hospital
113 ) (פאב בדבליןRush
383 Ryanair
355 ) (גֹולוֶויSaller’s Jewellers
) (בית־קולנוע בדבליןScreen
113
15 SDLP
383 SeaCat
361 ) (תֶרלֹוסSemple Stadium
367 Shannon Castle Line
361 Shannon Ceilí
Shannon-Erne Waterways
367
 (לישנ ֶסקיShare Village
367 )Lisnaskea
Sheridan’s Cheese Mongers
107 )(דבלין
 ( ֶּבנ ֶרSilver Line Cruisers
367 )Banagher
Skibbereen Historical Walks
366
291 Slattery’s Travel Agency
355 ) (סל ַיגֹוSligo Crystal

Michael Gibbons’ Walking
366 ) (קליפדֶןIreland Centre
Michael Kennedy Ceramics
355 )Gort (גֹורט
 (דּוןMike’s Fishing Tackle
366 )ל ֵירי
107 ) (דבליןMitchell & Son
Model Arts & Niland Gallery
234 )(סל ַיגֹו
Model Arts & Niland Gallery
234 )(סל ַיגֹו
Mountaineering Council of
366 Ireland
Mount Juliet Estate
367 ,366 )(תֹומאסטָאּון
Mountpleasant Trekking and
367 ,364 Riding Centre
MTB Commission of Cycling
366 Ireland
113 ) (פאב בדבליןMulligan’s
387 Murrays/Europcar
National Association of
Regional Game Councils
367
387 National Car Rental
383 National Express
393 National Radio Cabs
113 ) (פאב בדבליןNeary’s
,363ֿ ) (דבליןNeill’s Wheels
393 ,366
379 Net Café
107 ) (דבליןNeptune Gallery
Nicholas Mosse Pottery
355 )'( ֶּבנ ֶטסּברידג
383 Norfolkline Ferries
Northern Ireland Railways
389
355 ) (לימֶריקO’Donnell’s
112 ) (דבליןO’Donoghue’s
107 ) (דבליןOisin Gallery
Oman Antique Galleries
107 )(דבלין
) (דבליןOriginal Print Gallery
107
383 P&O Irish Sea
113 ) (דבליןPeter’s Pub
 (מועדוןPlay at the Gaiety
113 )בדבלין
 (מועדוןPLU Bar, Renards
113 )בדבלין
113 ) (מועדון בדבליןPOD
366 Portmarnock Golf Club
) (דבליןPowerscourt Centre
107
366 Premier Cycling Holidays
Professional Golf Association
366

Isle of Man Steam Packet and
385 SeaCat
James Murtagh Jewellers
355 )(וֶוסטּפֹורט
 (סטֹוניפֹורדJerpoint Glass
355 )Stoneyford
107 ) (דבליןJervis Centre
376 Joe Walsh Tours
328 ,112 Johnnie Fox’s
113 ) (מועדון בדבליןJoy’s
387 Kearney Cycles
113 ) (פאב בדבליןKehoe’s
Keith Prowse Travel )IRL(
361 Ltd
355 Kenmare Boolshop
355 ) (גֹולוֶויKenny’s Books
107 ) (דבליןKevin & Howlin
,143 Kilkenny Design Centre
355
48 Kilkenny Cat Laughs
107 ) (דבליןKilkenny Shop
107 ) (דבליןKilkenny Shop
367 Killarney Riding Stables
291 Kilvahan Carriages
) (דבליןKnobs and Knockers
107
,111 ) (מועדון בדבליןKrystle
113
366 Lahinch Golf Club
Lakeland Canoe Centre
367 )(אינישקיל ֶן
La Maison des Gourmets
107 )(דבלין
107 ) (דבליןLe Cherche Midi
) (מועדון בדבליןLillie’s Bordello
113
Lough Melvin Holiday Centre
367
Lough Neagh Discovery
275 ,274 Centre
107 ) (דבליןLouis Copeland
Louis Mulcahy’s Pottery
355 )(טֶרלי
392 ) (דבליןLuas
) (דֹוניגֹולMagee of Donegal
355
) (גֹולוֶויMcCambridge’s
355
) (בלפאסטMcConvey Cycles
393
) (דבליןMcCullough Piggott
107
113 ) (דבליןMcDaid’s
391 McGeehan Coaches
McLoughlin’s Books
355 )(וֶוסטּפֹורט

428

) (דבליןHa’penny Bridge Inn
112
Harold’s Cross Stadium
366 )(דבלין
47 Harringtion, Padraig
291 Hastings Hotels
107 ) (דבליןHeraldic Artists
389 Hertz
) (קֹורקHickey’s Music Shop
355
) (דבליןHickey’s Pharmacy
375
291 Hidden Ireland
355 ) (קֹורקHilser Brothers
112 ) (חנות בדבליןHMV
387 Holiday Autos
366 Horse Racing Ireland
Houses, Castles & Gardens of
361 Ireland
) (דבליןHughes & Hughes
107 ,106
293 Hunter’s Hotel
Independent Holiday Hostels
291 of Ireland
) (בלפאסטInland Fisheries
366
112 ) (דבליןInternational Bar
International Sailing Centre
367 )(קֹואּוב
 ראו הצבא האיריIRA

הרפובליקני

Ireland Bed and Breakfast
291 Network
) (קילאלֹוIreland Line Cruisers
367
Ireland West Airport Knock
380
366 Irish Angling Update
389 Irish Car Rentals
Irish Farmhouse Holidays Ltd
373 ,291
Irish Federation of Sea
366 Anglers
383 Irish Ferries
291 Irish Hotels Federation
Irish Ladies Golfing Union
366
Irish Language Conversation
361 Classes
Irish Master of Foxhounds
367 Association
389 Irish Rail
Irish Rugby Football Union
366
367 Irish Surfing Association
367 Irish Underwater Council
366 ) (גֹוריIrish Ways
Irish Wheelchair Association
367

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על אירלנד?

למידע נוסף
לחצו כאן
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