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Clár Imeachtaí Chath na Bóinne 2017

Fáilte
Fáilte go dtí Ionad Cuairteoirí Chath na Bóinne anseo i dTeach
an tSeandroichid, teach a tógadh san 18ú haois agus atá suite
gar do Dhroichead Átha, i gContae na Mí.
Ar an 1 Iúil 1690 (de réir fhéilire na linne sin) a tharla Cath na
Bóinne, idir an Rí Uilliam III agus an Rí Séamas II. Bhí os cionn
60,000 saighdiúir ag troid an lá sin, an líon is mó saighdiúirí dá
raibh riamh in aon chath amháin in Éirinn. Is éard a bhí ag brath
ar thoradh an chatha, ríogacht na Breataine, forlámhas na
Fraince san Eoraip agus an chumhacht reiligiúnach in Éirinn.

A BHUÍOCHAS AR ÁR

BHFOIREANN
THIOMANTA

BEIDH

CUAIRT
DEN SCOTH

AG ÁR GCUAIRTEOIRÍ GO LÉIR

Tagann turasóirí, staraithe, siúlóirí agus garraíodóirí ar cuairt go
dtí láthair an chatha agus Tailte an tSeandroichid. A bhuíochas
lenár bhfoireann thiomanta, beidh cuairt den scoth ag ár
gcuairteoirí go léir, tríd an gclár imeachtaí, ina measc sin, turais,
ceardlanna agus oícheanta drámaíochta.
Tapaigh do dheis agus tar ar cuairt le haghaidh ceann de na
himeachtaí séasúracha. Ní dhéanfaidh tú dearmad go deo air.
Osclaíodh Ionad Cuairteoirí Chath na Bóinne in 2008. Bíonn
cóiriú á dhéanamh ar na Gairdíní Daingean Victeoiriacha agus
ar na tailte i gcónaí ach ná bíodh sin “ag cur srian ort”.
Beidh tú in ann siúl fud fad na dtailte, trí pháirc an chatha agus
anonn go dtí cosán na canála agus an tSlí Ghlas. I bPailliún an
tSeomra Tae tá bia breá folláin le fáil, lón, milseoga, tae agus caifé
ina measc. Buail isteach sa Siopa Bronntanas a osclaíodh le
déanaí. Tá rogha earrai tí, leabhair, saothair cheardaíochta ón
gceantar seo agus rogha bia ann. Má tá aon eolas uait, seol
ríomhphost, glaoigh orainn nó téigh chuig Facebook agus
beidh duine d’fhoireann Oifig na nOibreacha Poiblí ar fáil
chun déileáil leat.
“Téigh in éadan na bpiléar” agus tar ar cuairt go gcloisfidh tú
faoin tslí ar tháinig nathanna míleata ó aimsir an chatha isteach
i gcaint an lae inniu.
Cuirimid fearadh na fáilte romhat go dtí an áit oidhreachta seo.
Aisling Heffernan, Maoirseoir na dTreoraithe
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Cath na Bóinne Táillí Isteach
Duine Fásta 				

€5.00

Seanóir/Grúpa 				€4.00
Páiste/Mac Léinn 				

€3.00

Teaghlach				€13.00

Téigh ar lorg Oidhreacht na hÉireann
leis an gCárta Oidhreachta Bliantúil ó
Oifig na nOibreacha Poiblí
Tá SAORCHEAD isteach ar feadh bliana i ngach ceann d’Ionaid
Oidhreachta Oifig na nOibreacha Poiblí* atá faoi chúram an
Stáit, agus maireann an cárta go ceann bliana ón chéad lá a
úsáidtear é.
Duine Fásta: 				€40
Seanóir: 				
(60 + bliain d’aois ) 				

Mac Léinn/Páiste:

€30

				

(ní mór Cárta Mic Léinn bailí a 			
thaispeáint/Páiste 6 -18 mbliana d’aois) 		

Clár Ábhair

€10

Clár na Staire Beo

6

Oideachas

12

Teaglaigh

14

Ceol agus Ealaíona

18

Oíche Shamhna

22

An Nollaig

23

Siúlbhealaí agus Gairdíní

24

Siopa Bronntanas Chath na Bóinne

25

Pailliún an tSeomra Tae

26

Tuilleadh Eolais

28

Teagmháil/Treoracha

30

Teaghlach:				
(Max. 2 Dhuine Fásta agus 3 Páistí 			
faoi bhun 18 mbliana d’aois)			

€90

*(seachas Feirmeacha Traidisiúnta Mhucrois, Cill Áirne)
Níl cead do Chárta Oidhreachta a bheith á úsáid ag duine eile agus ní mór ceann
úr a cheannach má chailltear nó má
ghoidtear é.
Le haghaidh téarmaí agus coinníollacha
úsáide, agus treoracha/uaireanta oscailte
d’ionaid oidhreachta Oifig na nOibreacha
Poiblí, téigh chuig
www.heritageireland.ie
Is féidir cártaí oidhreachta a cheannach
in Ionad Oidhreachta Chath na Bóinne.
Tuilleadh eolais ag an deasc fáilte.
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ClárLiving
na Staire
History
Beo

Clár na Staire Beo
Bíonn an-éileamh i gcónaí ar ár dtaispeántais
mhuscaedaíochta agus mharcshlua agus tá
stair bheo faoin saol san 17ú haois agus i ré
Victoria curtha lenár gclár imeachtai anois.

STAIR BHEO AN TSAOIL SHÓISIALTA SA 17Ú HAOIS
An bhfuil aon tuairim agat faoin sórt bia a bhí ag na 60,000
saighdiúir a throid i gCath na Bóinne, nó faoin tuarastal a fuair
siad nó an cóir leighis a cuireadh orthu? Tríd ár gclár de stair
bheo shóisialta cuirfidh tú aithne ar lóncheannaí campa, báicéir,
barbóir a oibríonn mar mháinlia freisin agus daoine eile
nach iad…..
Is féidir leat idirghníomhú agus ceisteanna a chur faoin saol
sa 17ú haois.
An dara Domhnach de gach mí ó Mhárta - Meán Fómhair,
11.00am – 12.30pm, 1.00pm – 4.00pm
Domhnach 12 Márta
Domhnach 9 Aibreán
Domhnach 14 Bealtaine
Domhnach 11 Meitheamh
Domhnach 9 Iúil
Domhnach 13 Lúnasa
Domhnach 10 Meán Fómhair
Cead isteach le híoc san Ionad Cuairteoirí.

Stair bheo an tsaoil shóisialta sa 17ú haois
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Living History

60,000
OS CIONN

SAIGHDIÚIR

A BHÍ AR PHÁIRC AN CHATHA AN LÁ ÚD,

AN

LÍON
IS MÓ

SAIGHDIÚIR RIAMH A THROID IN
AON CHATH AMHÁIN IN ÉIRINN
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Clár na Staire Beo

STAIR MHÍLEATA BHEO AN 17ú hAOIS

CLÁR STAIRE BEO FAOIN SAOL IN AIMSIR VICTORIA

Tabharfar siar tú go haimsir Chath na Bóinne agus foghlaimeoidh
tú faoi na capaill Bharócacha agus oiliúint an Mharcra. Feicfidh
tú na scileanna a bhí ag an sár-Mhuscaedóir agus gheobhaidh tú
léargas ar na reisimintí a throid sa chath ar an 1ú Iúil 1690.

Téigh siar sna blianta fada agus gheobhaidh tú léargas tríd
ár stair bheo ar an obair a dhéanadh an lucht freastail thíos
staighre agus déanfaidh tú turas ar íoslach boghtach Theach
an tSeandroichid ina gcuirfear feol ar chnámha na staire.
SAORCHEAD isteach ach ní mór an turas a chur in áirithe ar
an suíomh gréasáin eventbrite.ie. Tá an imeacht seo á éascú
ag Time Steps Living History.

An tríú Domhnach de gach mí ó Mhárta – Meán Fómhair,
11am go 4.45pm. Maireann gach taispeántas thart ar
20 nóimead.

SIÚLBHEALACH LÁTHAIR AN CHATHA
Tar linn ar shiúlóid bheag ón Ionad Cuairteoirí go dtí
Sráidbhaile an tSeandroichid agus feicfidh tú na háiteanna sin
inar cuireadh cor sa chinniúint lá an chatha. Beidh beocht á
chur sa stair ag an treoraí a bheidh gléasta mar shaighdiúir
na linne. Saorchead Isteach.
An tríú Domhnach de gach mí ó Mhárta – Meán Fómhair.
Siúlóid ar Láthair an Chatha, 2pm (Maireann an tsiúlóid
45 nóiméad, agus bíodh éadaí agus bróga cuí ort ós talamh
míchothrom é).
Domhnach 19 Márta

Domhnach 16 Iúil

Domhnach 16 Aibreán

Domhnach 20 Lúnasa

Domhnach 21 Bealtaine

Domhnach 17 Meán
Fómhair

Domhnach 18 Meitheamh

Siúlbhealach láthair an chatha

Tar éis an turais beidh deis agat cluichí ar nós croquet, boules,
fonsaí agus leadóg a imirt ar an bplásóg chúil. In oiriúint
don teaghlach go léir. Caithfidh páistí a bheith faoi stiúr a
dtuismitheoirí.
An ceathrú Domhnach de gach mí ó Aibreán – Iúil.
Uaireanta na dTuras 12pm agus 2pm (maireann turas
1 uair an chloig)
Domhnach 23 Aibreán
Domhnach 28 Bealtaine
Domhnach 25 Meitheamh
Domhnach 23 Iúil

Clár staire beo faoin saol in aimsir victoria
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Clár Oideachais do
Scoileanna

Oideachais

TURAIS SCOILE FAOIN SAOL IN AIMSIR VICTORIA
Foghlaimeoidh na daltaí faoin saol a bhí ag an searbhóntach i
dTeach an tSeandroichid le linn aimsir Victoria. Tá an imeacht
seo á éascú ag Time Steps Living History.
6, 7, agus 9 Meitheamh amháin

TURAIS OIDEACHAIS SAOR IN AISCE DO
SCOILEANNA
Tá an Scéim um Chuairteanna Oideachais Saor in Aisce á
feidhmiú ag Oifig na nOibreacha Poiblí. Baineann an Scéim
seo le grúpaí scoile, idir dhaltaí Bunscoile agus Iarbhunscoile,
chomh maith le daltaí atá ag freastal ar scoileanna nó ranganna
oideachais speisialta.
Tá na coinníollacha leagtha amach ar www.heritageireland.ie
Chun turas ar Ionad Cuairteoirí Chath na Bóinne a chur in
áirithe glaoigh ar 041 9809950 nó seol ríomhphost chuig
battleoftheboyne@opw.ie

TURAIS FAOIN BHFEIRMEOIREACHT IN AIMSIR
VICTORIA
Foghlaimeoidh na daltaí faoin obair feirme a bhíodh á déanamh
ag páistí gach lá in aimsir Victoria. Tá an imeacht seo á éascú ag
Agrikids agus ag Wooly Wards Pet Farm.
12, 14 agus 16 Meitheamh amháin.
Líon teoranta ticéad. Cuir d’áit in áirithe go luath.

Tá gníomhaíochtaí oideachasúla eile againn SAOR IN AISCE
sa láthair.

LEABHAIR SHAOTHAIR AGUS CONAIRÍ SAOR
IN AISCE
Curtha in oiriúint do ghrúpaí agus do theaghlaigh, tá siad seo le
híoslódáil SAOR IN AISCE ag www.battleoftheboyne.ie
Slí na gCrann – freagair ceisteanna faoi na cineálacha
spéisiúla crann atá ag fás leis na céadta bliain ar fud thailte an
tSeandroichid.
Slí na Mata – Beidh tú ag foghlaim agus ag cur feabhas ar do
chuid scileanna agus tú ag dul Slí na Mata. Tá bileoga saothair ar
fáil atá in oiriúint do gach aoisghrúpa.
Leabhair shaothair oideachasúla – is féidir le múinteoirí iad
seo a íoslódáil agus a ullmhú dá ndaltaí roimh ré nó is féidir le
teaghlaigh iad a úsáid anseo freisin.
Clár Oideachais do Scoileanna
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Clár do Theaghlaigh

Teaghlaigh

LÁ NA nATHRACHA, TRÁTHNÓNA IMEACHTAÍ
TUAITHE
Bain triail as an mboghdóireacht sa ghairdín daingean agus
foghlaim ó na saineolaithe.

LÁ SPRAOI DON TEAGHLACH, LUAN NA CÁSCA
Wooly Wards Mobile Pet Farm. Seó Puipéad agus Martin the
Magician. Oiriúnach don teaghlach go léir.
17 Aibreán, 2pm – 4pm

Vintage Fishing Float Making Workshop, 3pm Ceardlann
ar sheancheird snámháin iascaireachta, 3pm
Foghlaim faoin seancheird thraidisiúnta seo le Ray Balfe.
18 Meitheamh, 2pm – 4pm
Chun ticéad a chur in áirithe glaoigh ar an Ionad Cuairteoirí
ag 041 9809950. Táille €5 ar an gceardlann.

CEARDLANN DO PHÁISTÍ – AN FHEIRMEOIREACHT
LE LINN RÉ VICTORIA
Foghlaimeoidh na páistí faoin obair feirme a dhéanadh páistí in
aimsir Victoria. Tá an imeacht seo á éascú ag Agri-Kids.
23 Aibreán ar 2.30pm
Saorchead Isteach. Ní mór páisti a bheith faoi stiúir duine
fásta. Cuir ticéid in áirithe ag www.eventbrite.ie

LÁ SPRAOI DO THEAGHLAIGH
Wooly Wards Mobile Pet Farm agus Martin the Magician.
30 Iúil, 2pm – 4pm

SEÓ PUIPÉAD
Beidh seó puipéad i stíl ré Victoria á léiriú sa Ghairdín Daingean.
28 Bealtaine, 2pm – 4pm
25 Meitheamh, 2pm – 4pm
23 Iúil, 2pm – 4pm
Caithfidh tuismitheoirí a bheith i láthair le linn gach imeacht
do pháistí.

LUAN SAOIRE BAINC AN MHEITHIMH, LÁ DON
TEAGLACH
Picnic le ceol ón Drogheda Orchestral Collective.
Tabhair leat an Teidí is sine agat agus beidh duais le fáil.
Ceardlanna faoi Shaighdiúirí Bréige, in oiriúint don
teaghlach.Cuir do thicéad in áirithe tríd an Ionad
Cuairteoirí ag 041 9809950.
5 Meitheamh, 2pm – 4pm

Lá spraoi do theaghlaigh
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“LÁMHA SUAS!”
Living History

MÁS MAITH LEAT LÁ IONTACH
A CHAITHEAMH
LE DO CHLANN SA

SEANDROICHEAD
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Ceol & Ealaíon

Ceol sa Ghairdín
Daingean

Clár Ealaíon

BANNA PRÁIS DHROICHEAD ÁTHA SA PAGODA
MARQUEE

NA FÍSEALAÍONA SA SEANDROICHEAD

Seinnfidh Banna Práis Dhroichead Átha rogha ceoil, idir na
claisicí agus ceol nua, sa Ghairdín Daingean Victeoiriach atá
athchóirithe anois. SAORCHEAD isteach.
Domhnach 7 Bealtaine, 2pm – 4pm
Domhnach 4 Meitheamh, 2pm – 4pm
Domhnach 6 Lúnasa, 2pm – 4pm
Domhnach 3 Meán Fómhair, 2pm – 4pm

CEOL ÓN DROGHEDA ORCHESTRAL COLLECTIVE

Saothair dhealbhóireachta sa Seandroichead –
An Dealbhóireacht i gComhthéacs
Mar chuid d’Fhéile Ealaíona Dhroichead Átha tá áthas ar
Oifig na nOibreacha Poiblí taispeántas ar nua-shaothair
dhealbhóireachta na hÉireann a chur i láthair sa Ghairdín
Daingean Victeoiriach.
Osclófar an taispeántas ar an gCéadaoin 26 Aibreán,
agus mairfidh sé go dtí Dé Céadaoin 31 Bealtaine
Ar Oscailt Gach Lá. 9am – 4.30pm
SAORCHEAD isteach
Domhnach 30 Aibreán, Turas le healaíontóir ag 1pm
Ní gá ticéad a chur in áirithe.

Luan Saoire Bainc 5 Meitheamh, 2pm – 4pm
SAORCHEAD isteach mar chuid dár bPicnic Saoire Bainc
do Theaghlaigh
Aoine 22 Meán Fómhair, 6.30pm
SAORCHEAD isteach mar chuid den Oíche Chultúir,
lenár gCóisir Tae i stíl ré Victoria.
Cuir ticéad in áirithe ar eventbrite.ie

Banna Práis Dhroichead Átha

Dealbh le Michael Warren
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OÍCHEANTA DRAMAÍOCHTA
Great Expectations - presented by Chapter House
Theatre Company
Satharn 15 Iúil
Ticéid ar fáil ón Ionad Ealaíona Droichead ag
www.droichead.com nó 041 9833946

The Wind in the Willows - presented by Chapter House
Theatre Company

Ceol & Ealaíon

AN tSEACHTAIN OIDHREACHTA NÁISIÚNTA
19 LÚNASA – 27 LÚNASA
Tá an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta á comhordú ag an
gComhairle Oidhreachta arb aidhm léi feasacht agus oideachas
faoinár n-oidhreachta a fhorbairt sa chaoi is go mbeifear in ann í
a chaomhnú don am atá le teacht.
Beidh clár imeachtaí bríomhara faoin ábhar “Is dual do Dhúlra”.
Tuilleadh eolais ar ár suíomh gréasáin/facebook
www.battleoftheboyne.ie
www.facebook.com/battleoftheboyne

Satharn 5 Lúnasa
Ticéid ar fáil ón Ionad Ealaíona Droichead ag
www.droichead.com nó 041 9833946
Is imeachtai faoin aer iad seo agus tá cead picnic agus
suíocháin a thabhairt leat.

OÍCHE CHULTÚIR
Chun an Oíche Chultúir a cheiliúradh beidh Cóisir Tae i stíl ré
Victoria againn ar phlásóg chúil Theach an tSeandroichid. Ceol
ón Drogheda Orchestral Collective. SAORCHEAD isteach.
Aoine 22 Meán Fómhair, 6:30pm
Cuir ticéid in áirithe ar eventbrite.ie

Oldbridge House

Great Expectations
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An Nollaig

Oíche Shamhna

An Nollaig

TURAS FAOI SHOLAS COINNLE DO DHAOINE
FÁSTA

AONACH NOLLAG SA SEANDROICHEAD 2017

An bhfuil sé de mhisneah agat teacht go dtí an Seandroichead
san oíche??? Beidh carachtair scáfara ann agus scéalta á n-insint
acu a chuirfidh eagla an domhain ort.
Imeacht lasmuigh is ea é agus moltar duit éadaí teolaí a chur ort.
Satharn 28 Deireadh Fómhair
Líon teoranta áiteanna. SAORCHEAD Isteach
Cuir d’áit in áirithe ar eventbrite.ie

Tagann na sluaite go dtí Aonach na Nollag anseo agus beidh sé
ar siúl arís i mbliana in íoslach Theach an tSeandrochid. Bia agus
earraí ceardaíochta den chéad scoth a bheidh ann, mar aon le
mainséar beo, Daidí na Nollag faoi mar a bhíodh sé in aimsir
Victoria, agus ceol agus carúil á seinnt.
Domhnach 3 Nollaig, 11am – 4pm

CEARDLANN FAOI EALAÍON NA MBLÁTHANNA LE
ROSEMARY MULCHRONE
GAIRDÍN SCÁFAR NA SAMHNA DO PHÁISTÍ
Tar isteach ar thóraiocht taisce agus beidh duaiseanna le fáil.
Bíodh culaith Samhna ort a chuirfidh scanradh ar gach duine.
Imeacht lasmuigh is ea é agus moltar duit éadaí teolaí a chur ort.

Chun ticéad a chur in áirithe glaoigh ar 041 9809950
Domhnach 3 Nollaig, 2pm

Domhnach 29 Deireadh Fómhair, 2pm – 4pm
SAORCHEAD Isteach, ach bí ann go luath.

Oiche samhna sa Seandroichead

An Nollaig sa Seandroichead
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Siopa Bronntanas Chath na Bóinnery

Na Siúlbhealaí sa Seandroichead

Na Siúlbhealaí

Siopa Bronntanas Chath na Bóinne

Tá siúlbhealaí féin-treoraithe ann tri láthair an chatha agus
Thailte an tSeandroichid. Níl aon táille orthu sin agus is féidir
do charr a fhágáil sa phríomhchlós páirceála.

Tá rogha earraí gleoite le ceannach, ar nós leabhair, earraí
cré, ceardbhia, bréagáin do leanaí, agus earraí cuimhneacháin
Chaith na Bóinne, t-léinte, bioráin bhóna, cártaí poist agus fáinní
eochracha ina measc.

Is ar an bhféar a bheidh tú ag siúl (ach amháin cosán gairbhéil
chanáil na Bóinne) agus moltar duit bróga cuí a chaitheamh.
Tá léarscálacha ar na fógraí eolais sa láthair nó le híoslódail
ag www.battleoftheboyne.ie/Walkways

Na Gairdíní
Tá athchóiriú déanta ar an nGairdín Daingean Victeoiriach atá
ar oscailt don phobal 7 lá na seachtaine. Tá cosáin ghairbhéil ann
chun siúl timpeall gan dua ar na gairdíní. Feicfidh tú ciumhsóga
ina bhfásann bláthanna beosacha agus plandaí ilbhliantúla den
chineál a bhíodh ann le linn ré Victoria.
Tá luibheanna leighis ag fás iontu freisin, den chineál sin a
cuireadh mar chóir leighis ar shaighdiúirí Chath na Bóinne. San
áit darb ainm an ‘Bothán’ tá taispeántas faoi stair na ngairdíní,
mar aon le Gairdín Ochtagónach suncáilte (an t-aon Ghairdín
Daingean Ochtagónach in Éirinn), Teach Péitseog agus Úllghort
ina bhfásann na crainn oidhreachta ar a dtugtar “Fuil na Bóinne”.

Is faoi úinéireacht Deirdre McCullough (Oldbridge Silverware)
atá an siopa anois agus guímid gach rath uirthi in 2017. Rinne sí
staidéar ar an dearadh i gColáiste Crawford i gCorcaigh, áit ar
bhain sí céim amach sa Mhínealaín.
Foinse spreagtha do Dheirdre is ea dúiche an tSeandroichid,
Abhann na Bóinne agus Brú na Bóinne, agus is léir tionchar na
n-áiteanna sin ar a saothar.
“Bíonn próiseas ann nuair a bhíonn dearadh nó péintéireacht á
déanamh agat; ar dtús ligeann tú don dearadh dul le fána go dtí
go dtagann sé le chéile agus is ansin a bhraitheann tú sceitimíní
athais ort, is ardú anama é. Sin é an draíocht a bhaineann leis an
dearadh, le bheith ag cruthú agus ag cumadh; i smior na gcnámh
atá sé agus is iontach é.”
Glaoigh ar: 086 4539277
Tá an Siopa Bronntanas ar oscailt Aibreán – Meán Fómhair,
Céadaoin go Domhnach, 10pm - 4pm
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Seomra Tae an
Phailliúin
Tá an Seomra Tae in Ionad Cuairteoirí Chath na Bóinne
á bhainistiú ag Brambles Café Deli. Ltd
Ar an deicre lasmuigh tá scíth agus sólaistí le fáil i do shuí sna
suíocháin nua-stíle agus radharc agat anuas ar an nGairdín
Victeoiriach agus an Gairdín Ochtagónach.
Cuirtear béim ar bhia breá folláin, agus tá liosta fíonta/
deochanna den scoth againn, mar aon le caifé speisialta
agus milseogra.
Ní mór boird do ghrúpaí a chur in áirithe roimh ré.
Glaoigh ar +353 41 9842921.

BAIN SULT AS

“BÉILE BRÉA
FOLLÁIN”
I SEOMRA TAE AN PHAILLIÚIN
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Grianghrafadóireacht agus Scannánaíocht

Ní mór cead a lorg agus a fháil le haghaidh grianghraif thráchtála
a ghlacadh nó chun físeáin thráchtála a dhéanamh sa láthair seo;
téigh chuig battleoftheboyne@opw.ie
Tá gach cead faoi réir na gcoinníollacha agus an árachais etc.
atá i bhfeidhm anseo. Níl cead dróin a chur ag eitilt os cionn
láithreacha oidhreachta Oifig na nOibreacha Poiblí.

Imeachtaí/Gníomhaíochtaí Lasmuigh

Chun aon imeacht nó ócáid a chur ar siúl ar Láthair an Chatha,
ní mór cead a fháil roimh ré ó dhuine dár bhfoireann.
+353 41 9809950 battleoftheboyne@opw.ie

Sláinte agus Sábháilteacht:
•
•
•
•

Tá abhainn agus canáil in aice leis an láthair
Bíonn féar á bhearradh agus inneallra á oibriú i gcaitheamh
na bliana.
abhair aire ar na siúlbhealaí más fliuch agus sleamhain iad
(cuir bróga cuí ort)
Coinnigh do pháistí faoi stiúir anseo i gcónaí.

Madraí

Tá cead madra a thabhairt leat ar Láthair an Chatha. Cabhraigh
linn an áit a choimeád slán sábháilte do chuairteoirí agus do na
hainmhithe feirme agus fiadhúlra go mbainfidh siad taitneamh
aisti i gcónaí. Mar sin:
•
•
•

• Coinnigh do mhadra ar iall i gcónaí.
• Glan suas salachar do mhadra (tá boscaí bruscair ar leith
dó sin ar fud na háite).
• Coinnigh do mhadra leat i gcónaí (tá babhlaí uisce ar fáil
ar an deicre lasmuigh de sheomra tae an phailliúin).

Rochtain

Do na cuairteoirí sin nach féidir siúl go rómhaith nó a bhfuil
bugaí acu, tá cosáin ghairbhéil ann le haghaidh turas beag ar na
gairdíní. Tá gach rochtain ar an Ionad Cuairteoirí. Ná fágtar bugaí
gan duine a bheith leis. Tá cosc orthu seo a leanas:
• Fleánna fulachta (beárbaiciú)
• Campáil thar oíche
• Alcól
• Tine champála
• Rothaíocht ar na cosáin/siúlbhealaí

AN FÉIDIR LEAT
SCÉAL RÚNDA FAOINÁR

Living History

nGAIRDÍN
VICTEOIRIACH
A CHOINNEÁIL
“FAOI DO HATA”?

29

30

Clár Imeachtaí Chath na Bóinne 2017

“TAPAIGH AN DEIS” CHUN TEACHT

AR CUAIRT
CHATH
NA BÓINNE

CHUIG IONAD
OIDHREACHTA

Teagmháil

Treoracha

Ionad Cuairteoirí Chath na Bóinne
Teach an tSeandroichid
Seandroichead
Droichead Átha
Co.na Mí
A92 CY68

(Fág an M1 ag Slí Amach 9 nó téigh tri shráidbhaile Dhún Uabhair)
44km ó Aerfort Bhaile Átha Cliath
50km ó Phort Bhaile Átha Cliath
120km ó Aerfort Idirnáisúnta Bhéal Feirste

Glaoigh ar: +353 41 9809950

Domhanleithead: 53.722910 Domhanfhad: -6.414290
Slí Bhus Éireann:
Tóg an bus100x Slí Bhus Éireann:Tóg an
An tIÚR

www.battleoftheboyne.ie
www.facebook.com/battleoftheboyne

AN CÁBHÁN

battleoftheboyne@opw.ie

M1
N3
CEANANNAS
AN MUILEANN
gCEARR

AN UAIMH IONAD CUAIRTEOIRÍ
CHATH NA BÓINNE

M3

M7 M1

ÁTH LUAIN

M6

M4
N7

BAILE ÁTHA CLIATH

M50

Uaireanta Oscailte
IONAD NA GCUAIRTEOIRÍ
1 Bealtaine go dtí 31 Meán Fómhair
Luan go Domhnach, 9am – 5pm

1 Deireadh Fómhair go dtí 30 Aibreán
Luan go Domhnach, 9am – 4pm

NA GAIRDÍNÍ DAINGEAN
1 Bealtaine go dtí 31 Meán Fómhair
Luan go Domhnach, 9am – 5.30pm

1 Deireadh Fómhair go dtí 30 Aibreán
Luan go Domhnach, 9am – 4.30pm

www.battleoftheboyne.ie

www.vermilliondesign.com

Tabhair do d’aire, le do thoil, go ndúntar an geata amach
2 uair an chloig tar éis am dúnta Ionad na gCuairteoirí.

