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, קלייר, דינגל, קילרני, קרי, קורק, טיפררי, קילקני, ויקלו:  באזורים ימי טיול 31 – לאירלנדמפורט  טיול מסלול
 דבלין, קונמארה, גולווי

 להורדה וצפייה כיצד ייראה המסלול השלם (יומיים מהמסלול המלא שתרכשו) מסלול חלקי

 ל מפורטטיומסלול מבנה 
 :כולל  פורטטיול מ מסלול .1

מסלול במהלך הצפייה בקובץ המומלצות לאפשרויות ה, טיולמסלול הניווט ב, פורטמבנה מסלול טיול מדפי הסבר ראשונים על  .1.1
 .נחיות לטיולכנות והה, הדפסה, גיבוי ,הטיול עצמו

 .סדר אתרים יומיהכוללת מומלץ ה של מסלול הטיול תקציר האתרים טבלת .1.1
 .אופי הטיולהסבר קצר על  .1.1
 .לפי הטבלאות המפורטות בסעיפים הבאים המסלולים היומייםפרוט  .1.1

מסלול הנסיעה לניווט הכולל , יעד, מקור, שעת יציאה ושעת הגעה: טבלת נסיעה ברכב כוללת את המידע הבא -( כחול)טבלת נסיעה ברכב  .1
( מ"ק)מרחק , אם במהלך הטיול אתם צופים בקובץ מסלול הטיול בטלפון או בטאבלט כדי לנווט עבורלאפשר שאליו  Google Mapsקישור ל 

 .Google Mapsלפי ( שעות)וזמן 
, אתר/שם האטרקציה, טווח שעות מומלץ לביקור, חובה או לא חובה: אתר כוללת את המידע הבא/טבלת אטרקציה -( אדום)טבלת אטרקציה  .1

, לעיתים קישור לסרטון על האתר, קישור לאתר האינטרנט ,היכן לבקר, היסטוריה: אתר הכוללת/פסקת מידע על האטרקציה, כתובת מלאה
 .קישור לשעות פתיחה ועלות כניסה

 .ולהטי מסלולהמתאים ל שם העיר או הכפר או האזור שסביבו מומלץ לחפש מקום לינהאת טבלת לינה כוללת  -( ירוק)טבלת לינה  .1
קישור אחד לרשימת כל מקומות הוא הסוג הראשון : Booking.comסוגי קישורים של  1בסיום המסלול היומי  -מקומות לינה מומלצים  .5

רשימה מומלצת זו יכולה . הסוג השני מספר קישורים למקומות לינה מומלצים בעיר או בכפר. הלינה הפנויים בעיר או בכפר שנקבע שלנים בו
 B&B: םהסוגי הלינות . מומלץ להזמין את הלינות מראש ולא תוך כדי טיול. טיוללאתם מתחילים להזמין את הלינות  לסייע לכם כאשר

(Bed & Breakfast) (1-11 חדרים) , ודירות ( חדרים 111)+מלונות , (חדרים 11-11)מלונות כפריים(Apartment or Self Catering ) עם
 .שזה חשוב לו או דואג מימים חמים לבדוק האם יש מיזוג במקום הלינהמי . ברוב מקומות הלינה אין מיזוג ואין צורך .מטבח ללא ארוחת בוקר

לצפייה  וקישור למסעדה כתובת, שם המסעדהאת המידע כולל . בסיום המסלול היומי רשימת מסעדות לארוחת ערב -מסעדות מומלצות  .6
 .ן מראשובעונת השיא מומלץ להזמין שולח תפריטיםב

קיצרתם את הטיול באתרים אחרים ואתם רוצים להחליף אתרים או במידה לבחירה אתרים נוספים  רשימת –אתרים נוספים לשילוב ביום זה  .7
 . באותו יום

לב באותו שהנמצאים באזור הטיול היומי וניתן ל( אופניים ועוד, פארק חבלים)בסיום המסלול היומי רשימת פעילויות כגון  -פעילויות מומלצות  .8
לפני הטיול בחרתם פעילות מסוימת כנסו לאתר האינטרנט של הפעילות ובדקו שבתאריך זה הפעילות מתקיימת  מסלולבמידה ובלימוד ה. יום

קחו שהזמנתם  התכנון המחודש הכולל פעילותבהתאמת . וניתן להזמין לשעה ספציפית המתאימה לתכנון המחודש שלכם של אותו יום
 .ביום זה יםאחראו אתרים לוותר על אתר תצטרכו  אם הוספתם פעילות .יעהבחשבון זמני נס
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 .קישורי אינטרנט נוספים ועוד, מידע על האזור -מידע נוסף  .9
  .ם הצעה לשינוי לפי אופי הטיול שלכם או מגבלת הזמןעהערה נוספת לחשיבה בקשר למסלול יום זה  -הערה ליום זה  .01
יום הראשון ומסיימים לאחר מספר ימים בערב בבוקר המתחילים . 19:11ועד  19:11בנוי מימי טיול מלאים משעה  המסלול - תכלליהערה  .11

תעשו . תחילת הטיול בנקודה בה לרוב נוחתים וסיום הטיול בנקודה בה לרוב ממריאים או נשארים בעיר גדולה עוד מספר ימים. האחרוןיום ה
 .יתאים לאופי הטיול שלכם המסלולהטיול כדי ש מסלולאתם יכולים לעשות התאמות בכל  .בפועללפי מועדי הטיסה לעצמכם את ההתאמות 

זמני הנסיעה כוללים תוספת זמן וזמני הביקור בכל . ייתכן והזמנים ייראו לכם לחוצים ואולי מספר האתרים בכל יום גדול - מסלול הטיול זמני .11
ואפשר לדלג על חלק  אתם לא צריכים להרגיש במרוץוכל אחד מטייל בקצב שלו . ו הכלאין כוונה שתספיק. והתוכנית אפשרית מתאימיםאתר 

 .מהאתרים
האפשרות . במידה וקישור לאתר אינטרנט לא נפתח בקליק מהמסמך עצמו יכולות להיות לזה מספר סיבות - קישור לאתרי אינטרנט .11

או לדף  את שם המקום בגוגל ותגיעו לאתר המעודכן חפשוהאפשרות השנייה . לדפדפן מקובץ המסלול הראשונה להעתיק קישור זה ידנית
לפעמים אבל מתבצעות בדיקות תכופות של כתובות האינטרנט של האתרים במסלול ועדכון המסלול בשינויים  .המעודכן שאינו פעיל מהמסמך

 .עמכם הסליחהואם אינם פעילים בן העדכונים משתנים הקישורים 
האם  אתם תגיעו אליו ולבדוקש הבשעו ךפתוח בתאריבמסלול בשלב הלימוד של המסלול להיכנס ולבדוק שכל אתר עליכם  - טיולמועד ה .11

  .או בכלל נסגריםבשבוע מצטמצמים לימים מסוימים ימי הפעילות של אתרים מסוימים בתקופת החורף  .מראשם רכישת כרטיסי חובת
או  Wi-Fiערב במלון בו יש רשת בכל מומלץ גם בטיול עצמו . מומלץ ללמוד את המסלול הרבה זמן לפני היציאה לטיול - לימוד המסלול .15

לעיתים אין קליטה סלולארית במהלך הטיול עצמו ברכב או . קליטה סלולארית להיכנס לכל הקישורים וללמוד את המסלול של היום הבא
 . ורי המסלול במהלך היוםמחוצה לו ולכן לא תוכלו להפעיל את קיש

  



UK Travel Plan  
 

1 
 

 טיולה במסלול ניווט
. GPSניווט בטיול עצמו מתבצע בדרך כלל בעזרת מספר אפליקציות ניווט הקיימות היום למכשירים הניידים טלפונים או טאבלטים או מכשיר  .1

 Googleבקובץ מסלול טיול זה שרכשתם כל הקישורים לניווט מתבצעים בעזרת קישור לאפליקציית הניווט הפופולארית ביותר בעולם של 
Maps (גוגל מפות )אם  .הנמצאת בכל טלפון נייד או טאבלטGoogle Maps ללמוד להכיר ולתרגל ניווט באזור , לא מותקנת מומלץ להוריד
למי שמטייל עם אפליקציית ניווט אחרת או רוצה לנווט . שאנו מכירים Wazeמאוד דומה לאפליקציית  Google Mapsאפליקציית  .מגורכם

הזינו באפליקציית הניווט שלכם את שם האתר או את הכתובת מטבלת האטרקציה או כנסו לקישור באינטרנט  Google Mapsידנית בעזרת 
 .דויקת שלושל האתר שמופיע במסלול ומצאו את הכתובת המ

זו דרך מעולה ובקובץ המסלול הניווט בטבלאות הנסיעה קישורים הפעלת בעזרת מתבצע  Google Mapsניווט בטיול עצמו עם אפליקציית  .1
 Googleברוב המקרים הקישורים יעבדו טוב מאוד ויפעילו את אפליקציית הניווט . אבל זו המלצה בלבדמבלי להזין אפילו כתובת אחת לנווט 

Maps . מקישור של  הפעלההסיבה העיקרית שזו המלצה כיGoogle Maps  בקובץ המסלול לאפליקציית הניווטGoogle Maps  ממכשיר
לרוב זה עובד מצוין אבל לא  .בגרסאות האפליקציה ובהגדרות נוספות בתוך המכשיר הנייד, טלפון או טאבלט תלויה מאוד בסוג המכשיר עצמו

 .רי הטלפון הניידים ובכל סוגי הטאבלטים הניידיםתמיד זה עובד תקין בכל מכשי
ליעדים  Google Mapsעם מספר קישורי ניווט של  Wordכדי לא להיות מופתע בטיול עצמו מומלץ מאוד ליצור לעצמכם קובץ  -תרגול בבית  .1

מכשיר הטלפון הנייד או ל PDFה קובץ להעביר את  .PDF בפורמט Save asלשמור את הקובץ  .קרובים באזור שכונת המגורים שלכם
. והכל עובד תקין Google Mapsשקישורי הניווט פותחים את אפליקציית הניווט  בדקו .ל ולנסוע בשכונה שלכם"הטאבלט איתו תטיילו בחו

מהלך הכנה זו בבית תמנע הפתעות ותסכול כבר בניווט הראשון ב. ההגדרות במכשיר שלכם כדי שיעבוד לשנות אתתקין נסו אם אינו עובד 
 .למרות שתמיד תוכלו להזין ידנית את שמות האתרים או כתובתם באפליקציית הניווט שלכם אם זה לא יעבוד כמצופה, הטיול עצמו

בדפדפן האינטרנט שלכם שאינו  Google Mapsבזמן לימוד מסלול הטיול בבית במחשב האישי כל קישורי הניווט ייפתחו תמיד את אתר  .1
כלומר במחשב האישי תמיד . שהיא תשמש אתכם בטיול מתוך הטלפון הנייד או הטאבלט Google Mapsהניווט  לניווט ולא את אפליקציית

 .אפליקציית הניווט ולא האתר בדפדפןתיפתח ייפתח האתר בדפדפן וממכשיר נייד 
 

 Google Mapsמצבי עבודה עם אפליקציית הניווט 
 :יודעת לעבוד בשני מצבים Google Mapsאפליקציית  
 (.מצב מחובר לאינטרנט וכמובן שחייבת להיות לכם חבילת גלישה ושיש באזור הטיול קליטה סלולארית - Onlineמצב ראשון נקרא  .0
מצב לא מחובר לאינטרנט ועובד רק מול לוויינים ומתאים למצב כאשר אין קליטה סלולארית באזור הטיול ואולי לא  -  Offlineמצב שני נקרא  .1

ולהוריד  Google Mapsכדאי לפני היציאה לטיול להיכנס לאפליקציית ובכל מקרה  Offlineכדי לעבוד במצב  .רכשתם חבילת גלישה
כדי להוריד את המפות הלא מקוונות פתחו את . של אזור הטיול שיאפשרו לכם ניווט בכל מצב" מפות לא מקוונות"אפשרות בתפריט הנקראת 

האפשרות להוריד מפות לא ( בטלפון הנייד או בטאבלט שלכם Google Mapsי בגרסת ה תלו)בתפריט הראשי של האפליקציה , האפליקציה
כיצד . בגרסאות חדשות יותר של האפליקציה" כשאין חיבור לאינטרנט"בגרסאות ישנות או " מפות לא מקוונות"מקוונות יכולה להיקרא 

או באנגלית  https://www.youtube.com/watch?v=_sa0wHZRKlcמורידים מפה לא מקוונת של אזור הטיול ראו בסרטון הבא בעברית 
https://www.youtube.com/watch?v=n2clgre1yOE. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_sa0wHZRKlc
https://www.youtube.com/watch?v=n2clgre1yOE
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 טיולמהלך הוכיצד מנווטים בלול טיול בקובץ מס Google Mapsמהם קישורי הניווט של 
 :ובעזרתם אפשר לנווט Google Mapsסוגים של קישורים לניווט הפותחים את אפליקציית הניווט של  1מסלול הטיול היומי מכיל 

לאורך היום יופיעו מספר טבלאות נסיעה בין כל ". נסיעה ברכב"מופיע בטבלאות בצבע כחול שכותרתם והמומלץ לנווט איתו  הראשוןהקישור  .1
. האתר שסיימתם לטייל לבין האתר הבא אליו אתם נוסעים כאשר אתם רוצים לנווט ליעד הבא חפשו את טבלת הנסיעה בין. טיולב םאתרישני 

קישור למסלול הנסיעה לניווט שהוא קישור , אתר היעד, אתר המקור, יציאה והגעה שעת: מציגה את נתוני הנסיעה הבאים כל טבלת נסיעה
נווט בחרו לכדי להתחיל . מ וזמן הנסיעה"קב המרחק, Google Maps Directionsונקרא לניווט  Google Mapsלפתיחת אפליקציית 

אלו . תחילו לנווטתו Google Mapsעה המתאימה לנסיעה הבאה והוא יפתח עבורכם את אפליקציית הניווט של בקישור של טבלת הנסי
 .הקישורים המומלצים יותר לניווט ולא הקישור הבא היומי

אטרקציות והוא מכיל את מסלול הנסיעה בין כל ה ions Day RouteGoogle Maps Directנמצא בכותרת יום הטיול ונקרא  השניהקישור  .1
כמו בכל אפליקציית  את הנתונים היומיים הבאים המציגש Google Mapsבהפעלת הקישור מתחברים לאפליקציית . אתרים באותו יוםוה

אפשר . היומי מ וזמן הנסיעה"ק/מיילב המרחק ,אליהם תנווטו (אתרים/אטרקציות) הנקודות, כיווני הנסיעה, מפת הנסיעה: ניווט שאתם מכירים
שסיימתם קטע זה ואז לבחור לנווט עם הקישור היומי אבל צריך לשים לב שכאשר מגיעים ליעד הבא צריך לבחור המשך לנקודה הבאה או 

 .במידה ולא דיווחתם שהגעתם ליעד מסוים תקצת מסורבלאפשרות ניווט בעזרת הקישור היומי . לנקודה הבאהבניווט הוא ממשיך 
 

 ניווטסיכום ההנחיות ל
לטלפון הנייד או הטאבלט  PDFהעבירו את קובץ מסלול הטיול בפורמט  Google Mapsכדי שתוכלו להפעיל את קישורי הניווט לאפליקציית  .1

 UKTravelPlanטרנט במכשיר שלכם באתר י העתקה או שליחת מייל עם קובץ המסלול או לצפות בקובץ המסלול בדפדפן האינ"שלכם ע
 .באזור האישי תחת מסלולים

 הטיול אזור שלאת המפה " מקוונות לא מפות" הנקרא בתפריטהורידו  Google Maps אפליקצייתתנווטו בעזרת  ובמכשיר הנייד אית .1
 .מצב בכל ניווט לכם שתאפשר

 .ולפעמים כחלק מתיאור האטרקציה יש מידע גם לגבי מסלול הנסיעהנסיעה קראו את טבלת האטרקציה היות כל לפני תחילת בטיול  .1
לניווט בקטע הנסיעה שלכם  Google Mapsשיפתח את אפליקציית  Google Maps Directionsבטבלת הנסיעה ברכב בחרו בקישור  .1

בחלק מהטלפונים הניידים ולא ברורה הסיבה לפעמים מופיע במקום כפתור . שיתחיל את הניווט" מסלול"ויאפשר לכם לבחור בכפתור 
את הכתובת  נווהזי Google Mapsבצורה רגילה את אפליקציית  פתחובמקרה כזה . שלא מוביל לניווט" תצוגה מקדימה"כפתור " מסלול"

 .בחלון החיפוש מטבלת האטרקציה
 .תואם את המידע שכתבתי בטבלת פרטי הנסיעה Google Mapsבאפליקציית ן הנסיעה וזמ מ"ק/בדקו האם מספר המיילים .5
 .הזינו באפליקציית הניווט שלכם את כתובת האתר בטבלה או את שמו, למי שמטייל עם אפליקציית ניווט אחרת או הדפיס את המסלול .6
 .שה לאינטרנטמומלץ שבמכשיר איתו אתם מטיילים טלפון נייד או טאבלט תהיה לכם חבילת גלי .7
מכשיר הטלפון הנייד או הטאבלט איתו תטיילו העבירו את הקובץ ל. עם קישורי ניווט לאתרים בשכונה שלכם PDFצרו קובץ  -תרגול ניווט  .8

והכל עובד  Google Mapsשקישורי הניווט פותחים את אפליקציית הניווט  ובדקו PDFסעו עם הרכב בשכונה ותרגלו ניווט עם קובץ . ל"בחו
 .תקין

 

https://goo.gl/maps/5GneEhgbeWAjd73VA
https://goo.gl/maps/bmQn1PLRgTqQ374g6
https://goo.gl/maps/5GneEhgbeWAjd73VA
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 האפשרויות המומלצות לצפייה בקובץ המסלול במהלך הטיול עצמו
 :השיקולים בקביעת סדר האפשרויות המומלצות הם  .1

 ?(עדיפות לטאבלט)היכן קובץ המסלול קריא יותר  .1.1
פי שמומלץ או כ Gmailאו דרך פתיחת הקובץ בדואר  UkTravelPlanהאם באזור האישי באתר : היכן תצפו בקובץ המסלול  .1.1

 ?והאם מטלפון נייד או טאלבט Acrobat Readerבאפליקציית 
קישורי המידע ונוחות , קישורי הלינות, קישורי האתרים, בצורה טובה שמאפשרת ניווט Google Mapsהיכן נפתחים קישורי הניווט ל  .1.1

 .החזרה לקובץ המסלול בנקודה ממנה יצאתם לאחד הקישורים
 :אפשרויות הצפייה המומלצות במידה והכל עובד טוב מבחינתכם ומתאים לכםלאור שיקולים אלו זהו סדר  .1

 .Gmailאו פתיחה בדואר  Acrobat Readerוצפייה באפליקציית  לאחר הורדת הקובץ והעברתו למכשירבטאבלט  .1.1
 .באזור האישי UKTravelPlan בתוך אתרבטאבלט  .1.1
 .Gmailאו פתיחה בדואר  Acrobat Readerוצפייה באפליקציית  לאחר הורדת הקובץ והעברתו למכשירבטלפון הנייד  .1.1
 .באזור האישי UKTravelPlanבתוך אתר בטלפון הנייד  .1.1

 
  גיבוי מסלול הטיול והאישורים

  .טרקציותאאישורי הזמנת  ,השכרת הרכב שובר ,לינותהאישורי , מסלול הטיול :המסמכים והאישורים שקיבלתםאת כל בטלפון הנייד  שמרו .1
כניסה לאתרי אינטרנט ולהפעיל את קישורי הניווט , בטלפון הנייד  או בטאבלט יאפשר במהלך הטיול לקרוא מידע" מסלול הטיול"שמירת קובץ  .1

 .Google Mapsלאפליקציית 
 

 :לפני היציאה לטיול ההדפס
 . כדי שהטבלאות לא יחתכו לכם Portraitולא לאורך ב  Landscapeהטיול הדפיסו לרוחב ב  קובץ מסלולאת  .1
 .שובר השכרת הרכבו כל אישורי הזמנות של אטרקציות שהוזמנו מראש, כל אישורי הזמנת מקומות הלינה .1
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  לטיולהנחיות הכנות ו
לדוגמא . מומלץ לבדוק את שעת השקיעה והטמפרטורה הממוצעת באזורי הטיול כדי להצטייד בביגוד מתאים - מזג אוויר .1

https://weatherspark.com/. 
שעות הטיול . במידע של כל אטרקציה תמצאו קישור לשעות פתיחה. 18:11 – 17:11בשעה  ותנסגר רוב האטרקציות – שעות פתיחה .1

במהלך הטיול תבדקו אם האתר . הטיול שכתבתי במסלול הטיול לקחו בחשבון שהאטרקציה פתוחה בשעות אלו אבל ייתכן שוני לפי חודש
 .פתוח בשעה שבאמת תגיעו לאטרקציה

 . במידע של כל אטרקציה אם הכניסה לא בחינם תמצאו קישור לעלות הכניסה –עלות כניסה  .1
ולבדוק האם  ס לאתר המסעדה לבדיקת שעת הסגירהלהיכנ מומלץ. 11:11 – 19:11 עד השעותלארוחת ערב פתוחים  מסעדות ופאבים .1

 .ריך להזמין מקום מראש ואם יש אפשרות הזמינו מראש במיוחד בעונות השיא בהם המסעדות מלאותצ
מסתיים כל יום טיול במסלול  .ולא תוך כדי טיולכמה חודשים לפני להזמין את הלינות מראש מאוד מומלץ  - הזמנת מקומות לינה מראש .5

צאו לטיול בראש שקט והזמינו את  .ובהנחה שהזמנתם את הלינות מראש ביעילותכדי לנצל את יום הטיול  19:11 – 18:11שעה סביבות הב
 .ש ולא תגיעו למצב שאין מקום לינה או שנאלצים להתפשר על איכותכל הלינות מרא

 אם. מראש כרטיסים להזמין חובה האם ולבדוק במסלול אטרקציה לכל אתר אינטרנט של כל היכנסל עליכם – מראש כרטיסי כניסה הזמנת .6
 .ספציפית לשעהכרטיסים  להזמין חובה( ועוד חבלים פארק, שייט,רפטינג) שונות פעילויות ומוסיפים במסלול ושינויים התאמות עושים אתם

 . במכשיר נייד קישור או לחיצה בלבד על הקישורהלחיצה להפעלת +  Ctrlבהקשה על במחשב אפשר לפתוח במסלול  השונים הקישוריםאת  .7
הכבישים שאינם ראשיים . כאשר אינכם נוהגים בכבישים מהירים אלא בטבע ובאזורים הכפריים המהירות הממוצעת מאוד נמוכה - נהיגה .8

חלק מהכבישים הדו סטריים הם ברוחב מכונית אחת עם מפרצים וצריך להיכנס למפרצים כדי לתת לרכב הבא . צרים וללא שוליים סלולים
הזהה גם לאירלנד ואנגליה  דריך נהיגה בסקוטלנדמבקישור הבא . ממול אפשרות לעבור

https://www.youtube.com/watch?v=ABFnk3rJBXE .סעו לאט!!! 
 .מדחניםעבור  במטבעות והצטייד. יורוהוא  המטבע .9

 .מ"נמדדים בק מרחקי הנסיעה .11
 .ל"ביטוח נסיעות לחורכשו  .11
 .ישראלי וגם רישיון נהיגה בינלאומי רישיון נהיגה .11
 .sockets/-and-https://www.worldstandards.eu/electricity/plugs שקעי חשמללמתאם  .11
 . https://www.officeholidays.com/countries/ireland חגים .11
 .ובניווט מפה חשובה גם להתמצאות בשטח. אפליקציית הניווטכדי לוודא שהניווט נכון למרות שאפשר לסמוך על  מפהקנו  .15
, לינות, אתרים , Google Mapsנייד או הטאבלט איתו אתם מטיילים עבור הפעלת קישורים ל באינטרנט לטלפון ה חבילת גלישה סלולארית .16

 .מידע וכל קישור אחר בקובץ מסלול הטיול, פעילויות

  

https://weatherspark.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ABFnk3rJBXE
https://www.worldstandards.eu/electricity/plugs-and-sockets/
https://www.officeholidays.com/countries/ireland
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  Google Maps Trip Regions :לפי אזורים  מפה כללית של מסלול הטיולצפו ב

הטבלה מתפרסת על . "תקציר האתרים במסלול הטיול" ה הבאהלהתעמק קודם בטבל ממליץ, לפני שצוללים לפירוט המסלול של כל יום - המלצה
  .האתרים ומקום הלינה בכל יוםשמות וסדר לכם מבט מגבוה על  טבלה זו נותנת. העמודים הבאים 1או  1

 .כל זמן לימוד המסלול המפורט של כל הימיםבטבלה זו שתלווה אתכם את דפי  ממליץ מאוד וכבר עכשיו להדפיס

 מסלול הטיולבתקציר האתרים 

 מקום לינה סדר אתרים יומי יום

 היומי במסלולסדר אתרים  1
 Powerscourt House and Gardensאחוזת 
 Powerscourt Waterfallהמפל 

 Wicklowהרי נוף ב הצבאית נסיעה בדרך
  Glendalough טיול בעמק

Kilkenny 

1  Cork 

1  Cork 

4  Killarney 

5  Killarney 

6  Killarney 

7  Killarney or Dingle 

8  Bunratty 

9  Galway 

11  Galway 

11  Dublin 

11  Dublin 

 היומי במסלולסדר אתרים  11
 היום השני Dublinטיול בעיר דבלין 
 לשילוב ביום זה אתרים נוספים

  National Gallery of Irelandהלאומי של אירלנד גלריה ה
  .National Museum of Ireland – Archaeologyהמוזיאון הלאומי האירי לארכיאולוגיה 

 – Natural History National Museum of Irelandהמוזיאון הלאומי אירי לטבע 

 

 

https://goo.gl/maps/yqUUDX1MuEGVyFVaA
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  מסלול טיול מעגלי –אופי הטיול 
 .כמו שהוא מסלול הטיול קל ליישום
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 Google Maps Directions Day Route :מסלול הנסיעה היומי וניווט בקישור הבא  - מ"ק 602כ "סה - 1יום 

 
 .לאיסוף מזוודות והגעה למשרדי השכרת הרכבהקצו שעה 

 
 דגשים להשכרת רכב 

הגה בצד ימין והכבישים צרים ומפותלים וללא שוליים ואין צורך להוסיף מורכבות בהסתגלות , נוהגים בצד שמאל. רכב אוטומטיהזמינו רק  .1
 .לנהיגה הפוכה גם גיר ידני

 .או החזר מלא של ההשתתפות עצמית במקרה גניבה או תאונהחובה לכלול בשובר ההשכרה ביטוח ביטול  בהזמנת הרכב .1
הכבישים . לקיחת הרכבמראש אז הוספת הביטוח בזמן אני ממליץ להוסיף ביטוח צמיגים בשובר ההשכרה ואם לא ניתן  בהזמנת הרכב .1

חברות ההשכרה מציידות את הרכבים לא כל . סלולים ללא שוליים וכל ירידה לשוליים לא רק מסוכנת אלא גם הורסת צמיגים ועלותם גבוהה
 .בגלגל רזרבי

 .הקצו שעה להשכרת הרכב בהשכרת הרכב .1
 .או קומפרסור לניפוח הצמיגבדקו האם יש צמיג חלופי או שיש מיכל מלא למילוי הצמיג  בהשכרת הרכב .5
ן כבטחון בלקיחת הרכב או י חיוב כרטיס האשראי שנית"בדקו האם חברת ההשכרה משלמת אוטומטית את אגרת הכביש ע בהשכרת הרכב .6

 .שאתם משלמים בעמדות התשלום בכביש או באפשרות אחרת
אם מתאים ו, לברר עלויות, ל"במסגרת סקר מחירי השכירות ממליץ להיכנס לקישור הבא באתר שלי בשיתוף עם אופרן השכרת רכב בחו .7

טלפונית שיחה אפשר גם לתאם איתי . הנחה %5המחירים באתר שלי כוללים  ./rental-tps://uktravelplan.com/info/carht לבצע הזמנה

 אוכל ללוות אתכם בביצועואם תרצו בנושא ביטוחים ועוד אענה על כל שאלות , נראה איזה אפשרויות קיימות, ותוך כמה דקות נצפה ביחד
 .הזמנהה
 

עליכם  .כל נסיעה בו עולה כמה יורו. המקיף את דבלין M50בטיול שמתחיל ומסתיים בדבלין סביר להניח שתיסעו מספר פעמים בכביש הטבעת 
לכן ביום שאתם שוכרים את הרכב או למחרת כנסו לחלק מחנויות הנוחות בתחנות . ביום שאחרי הנסיעה בכביש 11:11לשלם אגרה זו עד השעה 

. שמרו את הקבלה גם בחזרתכם לארץ במידה ויהיו בעיות. עמיים או יותר לפי המסלול שלכם אגרה למספר הרכב השכור שלכםהדלק ושלמו פ
פר הפעמים בהם אתם נוסעים בכל מקרה ספרו את מס. /toll-a-to/pay-want-https://www.eflow.ie/iאפשר לשלם גם באינטרנט בכתובת 

י חיוב "יש חברות השכרה שמשלמות אוטומטית את אגרת הכביש ע!!!. לפי מספר הפעמים בפועלבכביש ואם נסעתם יותר פעמים עליכם לשלם 
 .בדקו איתם בזמן השכרת הרכב, כרטיס האשראי שניתן כבטחון בתחילת ההשכרה

 

 

 טיסה

 חברת תעופה מספר טיסה יעד  מקור  נחיתה המראה

   Dublinשדה התעופה דבלין    

https://goo.gl/maps/ozN5GGxVD9p9tvKs8
https://uktravelplan.com/info/car-rental/
https://www.eflow.ie/i-want-to/pay-a-toll/
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 נסיעה ברכב

 (שעות)זמן  (מ"ק)מרחק  הנסיעה לניווטמסלול  יעד מקור הגעה יציאה

שדה התעופה דבלין  11:11 11:11
Dublin 

Powerscourt House 
and Gardens 

Google Maps Directions 55 50 דקות 

 
 מידע

כל . Powerscourt Estate, Enniskerry, Co. Wicklow הכתובת הראשונה שלכם  לדוגמא. באירלנד מורכבת ממספר חלקים כתובת מלאה
, Powerscourt Estateהאתר הוא האחוזה בדוגמא  .ולאחר מכן שם המחוזכפר /העירהאטרקציה ואו שם שם  עם בנויותהכתובות באירלנד 

 .(מחוז) Countyהוא קיצור של  .Coה . Wicklowשהוא מחוז  Co. Wicklowושם המחוז  Enniskerryהכפר אחריה שם 
 

 חובה  – אטרקציה

 כתובת שם שעות

 Powerscourt House and Gardens Powerscourt Estate, Enniskerry, Co. Wicklowאחוזת  11:11 - 11:11

  ./Powerscourt House and Gardens. https://powerscourt.com אחוזת
 .והנשפים הכניסה אולם בעיקר ושוחזרו שופץ הבית השריפה לאחר. שריפה פרצה 1971 בשנת. והגנים הבית תוכננו 1711 בשנת

  טיול בעיקרו הוא והביקור הגנים הם הכותרת גולת הבית של החיצוני ליופיו מעבר. הבית על וסרטון תערוכה חדר רק אלא בבית סיור אין כיום
 בנשיונל גנים בקטגוריית 1 ה במקום דורגו הגנים .באירלנד היפים הגנים אחד זהו. יפיםרבים ו גניםבמסלול מעגלי בין האתרים באחוזה ובהם 

 .גיאוגרפיק
 לעלות שאפשר Tower Valley מגדל, יפה מאוד Japanese Garden יפני גן, הבית בחזית הנמצא Italian Garden איטלקי גן באחוזה
 גבוהים עצים עם ביערות הוא ההליכה שביל. Walled Garden וגני, לחיות קברות בית, Triton Lake המרכזי האגם, והנוף הבית על לתצפית
 .במיוחד

 המדרגות בגרם לרדת אפשר. האיטלקי ולגן הבית לחזית יוצאים אתם מכן ולאחר הבית על בסרטון לצפות אפשר הכניסה כרטיס רכישת לאחר
 בית דרך ולעלות הגדול האגם את להקיף, היפני הגן, המגדל לכיוון ימינה ולפנות הבית לכיוון לחזור מכן ולאחר מלמעלה באגם לצפות כדי

 .חינם חניה .קפה בית/ומסעדה בגדים, מזכרות חנויות במקום .לבית וחזרה Walled Garden לגן, לחיות הקברות
 ./prices-visit/ticket-your-https://powerscourt.com/planעלות כניסה 

 ./times-visit/opening-your-https://powerscourt.com/plan שעות פתיחה

 

 נסיעה ברכב

 (שעות)זמן  (מ"ק)מרחק  מסלול הנסיעה לניווט  יעד מקור הגעה יציאה

 Powerscourtאחוזת  11:15 11:11
House and Gardens 

 Powerscourtמפל 
Waterfall 

Google Maps Directions 6 11 דקות 

 

https://goo.gl/maps/j2x4i5gNhHQVjYTk8
https://powerscourt.com/
https://powerscourt.com/plan-your-visit/ticket-prices/
https://powerscourt.com/plan-your-visit/opening-times/
https://goo.gl/maps/NoKYiTq2uiQ2yG8FA
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 חובה לא  – אטרקציה

 כתובת שם שעות

 Powerscourt Waterfall Powerscourt Waterfall, Enniskerry, Bray, Co. Wicklowמפל  11:15 - 11:15

  ./Powerscourt Waterfall .https://powerscourt.com/waterfallמפל 
 .מטר 111 וגובהו באירלנד הגבוה המפלהוא   Powerscourtלאחוזתהשייך  Powerscourt Waterfall מפל

 עד ממש לנסוע גם אפשר. וללכת שם לעצור ואפשר הקיוסק של היא הראשונה החנייה. למפל עד קצת עוד נוסעים ולאחריו בשער הוא התשלום
 גדולים מפלים ראיתם ודאי כי" חובה לא" מסומןהאתר  .הכניסה שער אחרי הראשי לכביש חוזרים ואתם מוצא ללא דרך זו .עצמו המפל

 .שעות פתיחה ועלות כניסה בקישורים של האחוזה וגם בקישור בטבלה זו. בעבר יותר ומרשימים

 
בכל מקרה גם אם לא נכנסים למפל כדאי להגיע לאזור המפל כי ההסבר בטבלה הבאה יוצא מאזור המפל ומוביל אתכם לדרך הצבאית בהרי 

אם סגור סעו ישר . נסו לברר עם השומר ביציאה מהמפלים האם הוא יודע שהדרך פתוחה, לעיתים הדרך הצבאית סגורה כולה או חלקה. ויקלו
 .Glendaloughלעמק 

 
 :כתובות לניווט 1מהמפל המשיכו לפי הטבלה הבאה הכוללת הוראות נסיעה ו 

 

 חובה  – אטרקציה

 כתובת שם שעות

בפארק הלאומי  Military Road הצבאית נסיעה בדרך 11:15 - 11:15
 Wicklow Mountains National Parkהרי וילקו 

Glencree, Oldboleys, Co. Wicklow 
Sally Gap, Powerscourt Mountain, Co. Wicklow 
Glendalough, Derrybawn, Co. Wicklow 

 . Wicklow Mountains National Parkבפארק הלאומי הרי וילקו  Military Road הצבאית נסיעה בדרך
do/#road-to-https://www.nationalparks.ie/wicklow/things . אתר הפארק הלאומיhttps://www.nationalparks.ie/wicklow/. 

https://visitwicklow.ie/ . 
 

 :הוראות נסיעה
 .L1013כביש לביציאה מהמפל אחרי שער הכניסה אתם חוזרים לכביש הראשי ובכיכר שאחרי השער אתם פונים שמאלה 

מחבר אתכם ודקות נסיעה מהמפלים  15מ ו "ק 9במרחק  הנמצא, Glencree פראת הכתובת הראשונה בטבלה של הכתזינו המפל ליד שער 
בצומת אתם פונים פנייה חדה . R115אתם מגיעים לצומת עם כביש  Glencreeלפני  ילומטר אחדק. שהיא הדרך הצבאית R115 כבישל

 .מעלות ואתם על הדרך הצבאית 161שמאלה כמעט של 
כיר נקודה אין כלום בצומת אבל אני מז. Sally Gap את הכתובת השנייה בטבלה של צומת דרכים בהרי ויקלו בשםהזינו  R115בכניסה לכביש 

 .דקות נסיעה 15מ ו "ק 8 עוד Sally Gap המרחק לצומת .יווטזו שלא תתבלבלו בנ
מ ו "ק 11מרחק ,  Glendaloughהכתובת השלישית בטבלה של ערוץ שני האגמיםבהרים אתם תזינו את  Sally Gapכאשר הגעתם לצומת 

https://powerscourt.com/waterfall/
https://www.nationalparks.ie/wicklow/things-to-do/#road
https://www.nationalparks.ie/wicklow/
https://visitwicklow.ie/
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  R115אל תפנו שמאלה המשיכו ישר בכביש , שמאלה שזו גם דרך Sally Gap לכוון אתכם לפנות בצומת היכול אפליקציית הניווט. דקות 11
 .מ ושעה נסיעה רצופה ללא הפסקות"ק Glendalough 19 מהמפל ועד כ הדרך"סה . Glendaloughעד היעד הבא בשם

 
 .תאור הדרך

תעצרו כי אלו בדרך כלל נקודות . תפגשו בדרך הרבה חניונים בצידי הדרכים Glendaloughעד   R115 כבישאחרי הפנייה החדה ולאורך כל 
תגיע לאזור  Sally Gapאחרי צומת . שיחים בלבד עםו ללא עציםברוב הדרך ההרים  .וגם על האגמים בהרים Wicklowאזור הרי בתצפית נוף 

בשם  (קצת קשה לראות אותם מהכביש) מימינכם על מפליםשל יער וכאשר תתחילו לרדת לעמק תוכלו לחנות באחד המפרצים בכביש לצפות 
Glenmacnass Waterfall waterfall-https://visitwicklow.ie/listing/glenmacnass/ .אתרבסוף הירידה לעמק אתם מגיעים ל 

Glendalough  ושם תכנסו לGlendalough Visitor Centre .היפיפייה צרה עם  תהדרך הצבאי .יש חניה גדולה וגשו למרכז המבקרים
 !!!סעו לאטו תעצרו בנקודות התצפית ,הרבה פיתולים

 

 חובה  – אטרקציה

 כתובת שם שעות

 Glendaloug   Glendalough, Derrybawn, Co. Wicklowערוץ שני האגמים טיול רגלי בעמק 16:15 - 11:15

  ./Glendalough. https://www.glendalough.ieערוץ שני האגמים  עמק
 .Glendalough Upper Lakeוהאגם העליון  Glendalough Lower Lakeהאגם התחתון : בעמק שני אגמים

המרכז באגם . Glendalough Visitor Upper Lakeבעמק שני מרכזי מבקרים הראשון והמרכזי אליו הגעתם והשני באגם העליון הנקרא 
 .אליו הגעתם העליון לא תמיד פתוח ולמעשה לא צריך אותו אם מתחילים את הטיול הרגלי במרכז המבקרים הגדול

 .יש ימים בתשלום ויש ימים מסוימים שאינם בתשלום, ן בחודשים יוני יולי ואוגוסט בתשלוםמגרש החנייה במרכז המבקרים העיקרי באגם התחתו
 

מסלולי ההליכה של קנו ברושור  במרכז .וצריך להשקיע חצי שעהבתשלום הכניסה אליהם . במרכז המבקרים תערוכה וסרטון שאינם חובה
 .השונים באזור העמק והאגמים

 .ולמרחקים וזמנים שונים( Easy, Moderate, Strenuous)ים ברמות שונות מסלולים בצבעים שונ 11מעל ישנם 
 .do/#walking-to-https://www.nationalparks.ie/wicklow/things הבא קישורפרוט סוגי המסלולים ב

 .Green Road Walkהשביל נקרא . הליכה תייםמ ושע"ק 1 באורך מסלול הירוקלשעתיים טיול הוא ההמסלול האידיאלי 
 .לאורך כל ההליכה נמצא שילוט עם שמות המסלולים ובצבעים שלהם

תחנו באגם . ומתחיל באגם העליון אבל מכיוון שהוא מעגלי אפשר להתחיל באגם התחתוןהוא קל ומישורי  Green Road Walkהמסלול הירוק 
לעיר המנזרים והמגדל העגול בהליכה קצרה ממרכז המבקרים  לאחר ביקור במרכז המבקרים צאו. התחתון היכן שנמצא מרכז המבקרים

Glendalough Cathedral and Monastery do/#glendalough-to-ionalparks.ie/wicklow/thingshttps://www.nat.  לאחר ארץ
 Poulanassלפני האגם העליון אפשר לעלות שמאלה למפל בשם . לאגם העליון יםביער לאורך האגם התחתון ומגיע כיםממשיהמנזרים 

Waterfall .העליון חוזרים לשביל מעץ המקביל לכביש לאחר סיום הביקור בחוף של האגם . באגם העליון נמצא גם בית קפה קטן ומגרש חניה
 . ומקיף את האגם התחתון מצידו השני וחוזר חזרה למגרש החנייה ליד מרכז המבקרים

https://visitwicklow.ie/listing/glenmacnass-waterfall/
https://www.glendalough.ie/
https://www.nationalparks.ie/wicklow/things-to-do/#walking
https://www.nationalparks.ie/wicklow/things-to-do/#glendalough
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 Miners' Road Walkאפשר כמובן לבחור באחד מהמסלולים האחרים היותר ארוכים הממשיכים בצידו של האגם העליון כמו המסלול בשם 
 .אפשר להצטייד במזון לפיקניק ואפשר לקנות אוכל במזנון באגם העליון במידה ופתוח .רבע הליכהמ ושעה ו"ק 5בצבע סגול ואורכו 

 .מ למגרש החנייה באגם העליון"ק 1במידה ויורד גשם אפשר לוותר על מסלול ההליכה הרגלי ולאחר ביקור בארץ המנזרים לנסוע עם הרכב 

 

 נסיעה ברכב

 (שעות)זמן  (מ"ק)מרחק  מסלול הנסיעה לניווט  יעד מקור הגעה יציאה

 האגמים שני ערוץ עמק 18:11 16:15
Glendalough 

מקום הלינה בעיר קילקני 
- Kilkenny 

Google Maps Directions 116 1.11 

 

 לינה

 כפר בו לנים/אזור העיר

 Kilkenny - קילקני בעיר הלינה מקום

 
 .Kilkenny - קישור לכל מקומות הלינה בעיר קילקני

 :Kilkennyמקומות לינה מומלצים בעיר 
Kilkenny River Court Hotel,     Butler House     ,Kilkenny Hibernian Hotel     ,Kilkenny Pembroke Hotel    , 

 Kilkenny Ormonde Hotel     ,Newpark Hotel    ,The Hoban Hotel Kilkenny    , Springhill Court Hotel, Spa & Leisure Club 

 

 :הנמצא בכתובת  כדי לטייל בעיר ועבור כל המסעדות במרכז העיר כדאי לנסוע ולחנות במגרש חנייה בתשלום במרכז העיר
 John's Bridge, Kilkenny. 

 

 :Kilkenny -מסעדות מומלצות ב 
Petronella . כתובתButter Slip lane, Co. Kilkenny .http://www.petronella.ie/ . 

Marble City Bar & Tea Rooms . כתובתHigh Street 66 .https://www.themarblecitybar.com /. 
Kytelers Inn . כתובת :St Kieran's St, Kilkenny .http://www.kytelersinn.com/ . פאב עם אוכל טוב הפרוס על מספר קומות וגם מוזיקה

 .הפאב נמצא ליד מגרש החנייה במרכז העיר. ה בקומה התחתונהאירית טוב
Ristorante Rinuccini .כתובת :The Parade, Kilkenny 1 .http://www.rinuccini.com/. 

 : פעילויות מומלצות באזור יום טיול זה
Clara Lara Funpark - פארק פעילויות למשפחות עם ילדים קטנים .https://www.claralara.ie/ . נמצא לידGlendalough. 

 

https://goo.gl/maps/q5gnPAfxwRzBphAA8
https://www.booking.com/searchresults.he.html?city=-1503733&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/ie/kilkenny-rivercourt.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/ie/butler-house.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/ie/kilkennyhibernian.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/ie/kilkenny-pembroke.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/ie/kilkennyormonde.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/ie/newpark.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/ie/dayskilkenny.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/ie/springhillcourt.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
http://www.petronella.ie/
https://www.themarblecitybar.com/
https://www.themarblecitybar.com/
http://www.kytelersinn.com/
http://www.rinuccini.com/
https://www.claralara.ie/


UK Travel Plan  
 

11 
 

 השנייום ה דבלין - 13יום 

 .ק אאוט והשאירו את המזוודות בחדר לשמירת חפצים במקום הלינה עד הנסיעה לשדה התעופה'עשו צ
 .אזורי הטיול השונים בעיר הוא ברגל או בתחבורה ציבורית מונית או אוטובוס או ברכב השכור אם השארתם אותו המעבר היום בין

 .אם יש אתרים להם לא הספקתם אתמול אפשר להתחיל בהם ולאחר מכן להמשיך בתוכנית זו
 

 חובה  – אטרקציה

 כתובת שם שעות

 Dublin  Dublin דבלין טיול בעיר 17:11 - 19:11

  ./https://www.visitdublin.com/  ,https://www.introducingdublin.com. היום השני Dublinדבלין טיול בעיר המשך 
 : קישורים מרכזיים לעיר

https://www.visitdublin.com/things-to-do  
https://www.visitdublin.com/whats-on  
https://www.visitdublin.com/guides  
https://youtu.be/YqT6TX6dFHU סרטון    

 
מסלול ההליכה וסדר האתרים ב . Phoenix Parkהטיול היומי בעיר דבלין הוא ברגל בלבד ואולי בשילוב נסיעה אחת בתחבורה ציבורית לפארק 

Google Maps בקישור הבא  לניווט רגלי בעירGoogle Maps Dublin Walking Route . בחרו בו ולא " הולך רגל"במידה ובקישור לא מסומן
 1.1כ "סה. בסימונים הנמצאים בחלק העליון של רשימת האתרים במסלול ואז הוא יציג את מסלול ההליכה ברגל ולא מסלול נסיעה ברכב" רכב"ב
 .Phoenix Parkמ ללא הנסיעה לפארק "ק
 

 Christבאזור  High Streetעם רחוב  Nicholas Streetבצומת הרחובות   Dubliniaהגיעו ברגל או בתחבורה ציבורית לאתר הראשון היום 
Church. 

 
מציגים את  Dubliniaב . נית והעתיקהשבו נפגשות דבלין המודר', רץ'ל העיר מימי הביניים בקרייסטצממוקמת בצומת ש Dublinia  דבליניה. 1

בקומה , בקומה שנייה על תקופת ימי הביניים, בקומה הראשונה תערוכה על הויקינגים ששלטו בעיר: ההיסטוריה של העיר בארבע תערוכות
  ./https://www.dublinia.ie .שלישית ארכיאולוגיה ותפקידה בלימוד ההיסטוריה וטיפוס למגדל סנט מייקל

  ./tickets-and-visit/prices-your-https://www.dublinia.ie/planעלות כניסה 
  ./times-visit/opening-your-https://www.dublinia.ie/planשעות כניסה 

 
 . מטר 111הוא  Dublin Castleלטירת דבלין המרחק מדבליניה 

 

https://www.visitdublin.com/
https://www.introducingdublin.com/
https://www.visitdublin.com/things-to-do
https://www.visitdublin.com/whats-on
https://www.visitdublin.com/guides
https://youtu.be/YqT6TX6dFHU
https://goo.gl/maps/yiCz8vDryUC62dFE9
https://www.dublinia.ie/
https://www.dublinia.ie/plan-your-visit/prices-and-tickets/
https://www.dublinia.ie/plan-your-visit/opening-times/
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 .או טיול עצמאי בטירהשל שעה  מתקיימים במקום סיורים מודרכים. מהמבנה ברחבה המרכזית מוהתרש .Dublin Castleטירת דבלין . 1
 ..The State Apartments,  Medieval Undercroft and Chapel Royal :המקומות בהם מבקרים בטירה הם

 . /times-and-https://www.dublincastle.ie/tickets-2עלות כניסה ושעות פתיחה 
http://www.dublincastle.ie/  ,apartments-state-https://www.dublincastle.ie/the/.  

 
במרכז אזור הפאבים טמפל בר  Temple Barשבהמשכו רחוב  Essex St E ופנו ימינה לרחוב St  Parliamentרחובהמשיכו למכיוון הטירה 

Temple Bar . 
 
שמר על תבנית הרחובות מתקופת ימי הביניים והוא מתאפיין ברחובות צרים , בניגוד לחלקי העיר הסובבים אותו Temple Barטמפל בר . 1

פאבים עם מוזיקה אירית במשך היום . רובע חיי הלילה של הדבלינאיםו מהווה את המרכז התרבותי של דבליןהאזור . המרוצפים באבני רחוב
 שלאחר מכן משתנה   Essex St Eאתם נכנסים לרחוב . מחליף שמות ראשי של הטמפל ברהרחוב ה .וכמובן גם בערב בחלק מהפאבים

 .Fleet St. bar-https://www.dublintown.ie/templeוהמשכו ברחוב  Temple Bar Squaerהכיכר  ובמרכזו  arBTempleלרחוב 
 

 .Ha'penny Bridgeבגשר הידוע בשם  River Liffeyליפי את נהר ה קרוב לנהר ובאמצע האזור עברו לנהר וחצו Temple Barאזור ה 
 
 . דבלין העיר והוא אחד מסמלי 19-עשוי ברזל יצוק ששופץ במאה ההגשר להולכי רגל  .Ha'penny Bridgeגשר . 4

bridge/history-http://www.bridgesofdublin.ie/bridges/hapenny. 
 

 .O'connell Street  קונול'או רחובופנו שמאלה ל O'connell Bridgeפנו ימינה עד גשר אחרי חציית הגשר 
 
 בחלקו רוחבו מטר 19, באירופה ביותר הרחבים הרחובות אחדו דבלין העיר של הראשי הרחובזהו . O'connell Street  קונול'או רחוב. 5

 .reetst-https://www.introducingdublin.com/oconnell .מטר 511-כ אורכו. הצפוני בחלקו מטר 16-ו, הדרומי
 

 .Spire of Dublinנמצא הפסל ובו אמצע הרחוב עד  קונול'אוהמשיכו ברגל ברחו 
 
 111 וגובהו האור אנדרטת רשמית קרוי דבלין של החוד. Spire of Dublin. spire-https://www.visitdublin.com/the  דבלין של החוד. 6

 .תפירה מחט כמו להיראות לו הגורם דבר, העליון בקצהו סנטימטר 15 ו, בבסיסו מטר 1 הוא" חוד"ה קוטר .בעולם הגבוה הפסל והוא מטר
 1111 לשנת במקור תוכננה הבנייה השלמת. נלסון עמוד לפניו עמד שבו במקום הונח והוא 1111 בינואר 11תאריך ב הסתיימה" חוד"ה הקמת
  .התעכבה הבנייה אולם, המילניום לכבוד

 
 .Henry Streetרחוב הנרי פנו שמאלה לכאשר הגעתם לפסל 

 

https://www.dublincastle.ie/tickets-and-times-2/
http://www.dublincastle.ie/
https://www.dublincastle.ie/the-state-apartments/
https://www.dublintown.ie/temple-bar
http://www.bridgesofdublin.ie/bridges/hapenny-bridge/history
https://www.introducingdublin.com/oconnell-street
https://www.visitdublin.com/the-spire
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 שברחוב דבלין של בחוד מתחיל הרחוב .גרפטון רחוב לאחר בעיר בחשיבותו השני הקניותהנרי הוא רחוב  רחוב .Henry Streetרחוב הנרי . 7
 .Bow st הנמצאת ברחוב Old Jameson Distilleryעד המזקקה הישנה של  Mary Stוממשיך לרחוב  מזרח בצד קונל'או
st-bow-distillery-us/jameson-IE/visit-https://www.jamesonwhiskey.com/en . בשם חוויתי סיור במזקקהBow St. Experience .

 (.לא חובה להיכנס למזקקה). Midletonזהו הסניף השני למזקקה הנמצאת בעיר . ובתשלום דקות 11משך הסיור 
 

קניון ועד להרכבת הקלה  בו נוסעת Chancery St  לכיוון הנהר ופנו שמאלה ברחוב Bow stאו המשיכו ב  Mary Stחוזרים חזרה באותו רחוב 
   ./Jervis Shopping Centre. http://jervis.ieגדול בשם ה
 

 .Phoenix Parkאם נשאר זמן סעו בתחבורה ציבורית לפארק 
 
בפארק שבילי הליכה רבים . נמצא במערב העירוהסנטרל פארק של דבלין מכונה  Phoenix Parkהעצום פארק ה. Phoenix Parkפארק . 8

לטיול עצמאי בקישור הבא להשכיר אופניים בתחילת הפארק מומלץ מאוד  .מבנים עתיקים ועוד, בתי קפה, וגם גן חיות
https://www.phoenixparkbikes.com/ . 

 
 .חזרו בחזרה בתחבורה ציבורית למרכז העיר לרחוב גרפטון לקניות ואולי ארוחת ערב 

 
 :'לשילוב ביום זה במרכז העיר ליד טריניטי קולג אתרים נוספים
  .National Gallery of Irelandשל אירלנד  תהגלריה הלאומי

 לידו נמצא עוד מוזיאון לאומי אירי לטבע . Archaeology –Museum of Ireland Nationalהמוזיאון הלאומי האירי לארכיאולוגיה 
Natural History –National Museum of Ireland . 

 
 .חזרו למלון לאיסוף המזוודות ונסיעה לשדה התעופה

 
  

 טיסה

 חברת תעופה מספר טיסה יעד  מקור  נחיתה המראה

    Dublinשדה התעופה דבלין   

https://www.jamesonwhiskey.com/en-IE/visit-us/jameson-distillery-bow-st
http://jervis.ie/
https://www.phoenixparkbikes.com/
https://www.nationalgallery.ie/
https://www.museum.ie/en-IE/Museums/Archaeology
https://www.museum.ie/en-IE/Museums/Natural-History
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 תקין היה מה. בטיול בפועל הביצועמשלב הלימוד לפני היציאה ועד  הטיול למסלול משוב מכם לקבלנשמח כאשר אתם חוזרים מהטיול  :משוב
 הערות. מקומות לינה שאהבתם ואלו שאתם לא ממליצים. אהבתם פחות ואלו אהבתםשילבתם ו ואטרקציות פעילויות איזה. שיפור טעון ומה

. ohad@uktravelplan.com מייללאת המשוב שלחו . הכול ורשמו תחסכו אל, משובח זה הרי בפרטים המרבה כל זה במשוב .נוספות והארות
 .תודה מראש

 
ידע ומידע רב המאורגן בצורה שיטתית כדי להגיע למסלול , אירלנדבמטיולים  אישי ןשנבנה עבורכם מבוסס על ניסיוהמסלול  :הערה אישית לסיום

 .ומידע מקומי מעודכן אידיאלי המתאים לרוב סוגי המטיילים עם הרבה אפשרויות לשילוב פעילויות והמלצות לינה
. למצב רוח מרומם חשיבות גדולה אף יותרופתיחות  ,לסבלנות. יחיד בהצלחת טיול באך אינו מרכי, הוא אמנם מרכיב קריטיככל שיהיה  טובמסלול 

מתגלים מקומות חדשים , כאשר מגלים ספונטניות, לעיתים גם הנופים היפים בעולם מחווירים כאשר הציפיות גואות ולעיתים דווקא להיפך
 .טיול מהנה ומוצלח .ומרגשים

 
לעצמכם מסלול זה שמרו אותנו וכבדו . שכפולו והעברתו הינה הפרה של זכויות יוצרים. הטיול הוא אישיהשימוש בקובץ מסלול  :זכויות יוצרים

 .תודה. ואל תעבירו לאף אחד אחר בלבדולהנאתכם 

 
 !!!טיול נעים

mailto:ohad@uktravelplan.com

