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Tóraíocht Taisce … Baile Átha an Rí 

1. Ag fágáil suíomh an choláiste, tiontaigí ar chlé …leanaigí 

ar aghaidh go dtagann sibh le geata an GRETB… …cad é 

an leagan Gaeilge ina iomlán de ‘GRETB’ (cruinneas!)? 

2. Tá trí bhratach ar foluain taobh amuigh d’oifigí ‘GRETB’ 

– cad iad? 

3. Téigí trasna an bhóthair agus siúiligí go barr na 

céimeanna – cén méid céimeanna a bhí le glacadh go 

barr? 

4. Ar bharr, feicfidh sibh go bhfuil sibh ar dhroichead …cad 

é uimhir gutháin atá ag Iarnród Éireann gur chóir a 

glaoch más rud é go bhfuil feithichil i sáinn ar an 

droichead? 

5. Leanaigí ar aghaidh ar an chosán treoraithe ag slí na 

sláinte…tiocfaidh sibh ar thaispeántas ealaine déanta as 

copar taobh amuigh de Choláiste na Toirbirte…tarraingí 

íomhá de rud amháin atá taobh istigh den bhróg capaill 

(ord is eagar)? 

6. Roinnt scoileanna le feiceáil anseo –  

• Cén t-ainm atá ar an bhunscoil taobh le Coláiste na 

Toirbirte? 

7. Féachaigí trasna an bhóthair 

• Cén uimhir bóthair go Tuaim? 

8. Leanaigí ‘Lána na Cúirte’ i dtreo an chaisleáin, buailigí 

isteach chuig na hoibrithe san oifig agus cuirigí na 

ceisteanna seo a leanas orthu: 
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• Cé chomh hard is atá an caisleán? 

• Conas mar a thomhas siad an caisleán gan é a 

dhreapadh? 

9. Sa pháirc taobh amuigh den chaisleán, tá roinnt saothair 

ealaíne nua ann - - saothar ealaíne de chapall –  

• Cad atá aisteach faoin chapall? 

10. Ar an taobh eile den pháirc súgartha, tá ‘giorria’ ina 

sheasamh –  

• Cad atá ina lámha aige?  

• Glacaigí grianghraf ansin agus seolaigí chuig 

Padraig.OBaoill@gretb.ie 

11. Trasnaigí an bóthar agus téigí isteach chuig an 

mhainistir ag gabháil tríd an geata iarainn.. is fiú go mór 

léamh i dtaobh stair na háite seo: 

• Cé a thóg an bialann do na manaigh? 

12. Ag fágáil na mainistreach, tiontaigí ar chlé is ar chlé 

arís …siúiligí Rae na Mainistreach … beidh dúshláin 

spóirt le comhlíonadh anseo sula bhfaigheann sibh 

freagra?  

(Cén bliain a rinne saighdiúirí Chromail scrios ar an 

mhainistir?) 

13. Ar ais arís …buailigí isteach chuig ‘Athenry Country 

Market’ agus cuirigí ceist ar fhear an tsiopa: 

• Cén praghas ar mhálaí prátaí Roosters 10kg? 

14. Anois, téigí ar aghaidh go cearnóg an mhargaidh - tá 

Cros an Mhargaidh díreach i lár: 

mailto:Padraig.OBaoill@gretb.ie
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• Cén méid céim atá le glacadh ag duine ón talamh go 

bun na croise? 

15. Buailigí isteach chuig an Ionad Oidhreachta, cuirigí 

ceist: 

• Cén bliain ar tharla Cath Átha an Rí?  

16. Ar Phríomhshráid Átha an Rí, siopa búistéara ag ‘Mike 

Walsh’ gar don tsiopa ‘The Fields of Athenry’, cuirigí ceist: 

• Cén feoil is daoire atá ar díol ann? 

17. Téigí ar shiúlóid go Leabharlann Átha an Rí – tá sí 

dúnta Dé Máirt ach is féidir an t-eolas seo a fháil ar 

fhógra san fhuinneog: 

• Cad iad na huaireanta oscailte ag an Leabharlann 

Déardaoin? 

18. Ar ais arís chuig an tsiopa ‘The Fields of Athenry’, tá 

siopa ar an bhealach ‘Sráid na hEaglaise’ – Athenry 

Antiques: 

Cad atá ar fhógra an tsiopa i nGaeilge (cruinneas!)? 

19. Tá stáisiún na nGardaí ar an bhóthar céanna-Buailigí 

isteach chucu agus faighigí amach: 

• Cad is ainm don gharda ar dhualgas? 

20. Téigí ar ais go Cearnóg an Mhargaidh, buailigí isteach 

chuig Supermacs agus cuirigí ceist: 

• Cén praghas atá ar shailéad shicín? 

Má tá sibh maith, seans go mbeidh soláistí beaga le fáil 

anseo. 

Bígí ar ais sa scoil 12.45 


