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Największe atrakcje Irlandii



Pierścień Kerry

Pierścień Kerry (irl. Mórchuaird
Chiarraí) jest to zdecydowanie atrakcja dla
ludzi lubiących aktywnie spędzić czas.
Pierścień Kerry jest to 180 – kilometrowy
szlak, położony w południowo – zachodniej
Irlandii, który biegnie m.in. przez wioski
rybackie, niewielkie góry oraz wybrzeże
Oceanu Atlantyckiego.

Ów szlak swą sławę zawdzięcza swojej
niesamowitej malowniczości oraz
zapierającym dech w piersiach widokom.









Park Narodowy Killarney
Park Narodowy Killarney (irl. Páirc Náisiúnta

Chill Airne) położony w płd. – zach. części kraju,
uznany za rezerwat biosfery UNESCO. Swoją
unikatowość zawdzięcza przede wszystkim
niesamowitemu zróżnicowaniu. Na terenie parku
znajdziemy m.in. jeziora, mokradła, las cisowy oraz
najwyższy szczyt górski w Irlandii - Carrauntoohil 1038
m n.p.m.

Najciekawszymi obiektami, które możemy zobaczyć
w tym parku są:

Zamek Ross

Opactwo Muckross

Wodospad Torc

Jezioro Louhg Leane





Zamek Ross



Opactwo Muckross



Wodospad Torc



Lough Leane



Cork

Cork (irl. Corcaigh) to drugie co do 
wielkości miasto Irlandii, leżące przy ujściu 
rzeki Lee do Morza Celtyckiego, ośrodek 
administracyjny hrabstwa Cork i największe 
miasto prowincji Munster.

W mieście znajdują się dwie katedry: 
rzymskokatolicka katedra Najświętszej 
Maryi Panny i św. Anny, zwana również 
katedrą północną, i należąca do Kościoła 
Irlandii katedra św. Findbara. Najsłynniejsza 
jest wieża kościelna Shandon, dostępna dla 
zwiedzających, z charakterystycznym 
łososiem na szczycie. 







Muzeum Masła w Corku
Muzeum masła ma swojego założyciela              

i sponsora – Tony’ego O’Reilly’ego. Jest on 
również właścicielem marki Kerrygold –
najsłynniejszego wyrobu mleczarskiego z Cork. 
Zwiedzanie obiektu to oczywiście świetna 
okazja do degustacji. Powstało na pamiątkę 
czasów, w których Cork przodowało w wyrobie 
tego produktu na skalę całego Imperium, 
eksportując je nawet do Indii Zachodnich. 
Warto poznać tradycyjny sposób 
konserwowania i przechowywania masła                     
w baryłkach, które pozwoliło na tak długi 
transport. 







Grobowiec Newgrange

Grobowiec Newgrange (irl. Sí an Bhrú), to 
dokładniej grób korytarzowy i jest to najbardziej 
znany prehistoryczny obiekt w Irlandii. 

Czas budowy opiewa na 3200 p.n.e. co oznacza, 
że Newgrange jest starsze od  egipskich piramid. 
Grobowiec ma około 85 metrów średnicy, a jego 
wysokość wynosi do 13 metrów. 







Dublin Zoo 
Dublin Zoo (irl. Zú Bhaile Átha Cliath)

położone na terenie parku Phoenix, jest to
zdecydowanie atrakcja dla miłośników
zwierząt. W tym założonym w roku 1831 zoo
znajduję się ponad 400 zwierząt, a do
najciekawszych zalicza się:

Słonie indyjskie

Okapi leśne

Tygrysy sumatrzańskie

Lwy azjatyckie

Krokodyle nilowe

Panda mała




