Tus agus Deireadh na Siúlóide

Lúb an Túir & An Droma

cm

Tá na siúlóidí ciorclach seo
mar chuid de ghréasán
náisiúnta de ardchaighdéan
atá a fhorbairt ag Fáilte
Éireann i gcomhar leis an
Coiste Comhairleach do
Shiúlóidí Marcáilte. Tá an
siúlóid forbartha le co-oibriú
feirmeoirí áitiúla agus
eagraíochtaí. Tá tuilleadh
eolais ar seo agus ar roghanna
siúlóide eile ar fáil ag
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Ná fág aon rud ar na cosáin
Bí Réidh

Bí cinnte agus bí ábalta don siúlóid leis na fearais cuí agus go leor ama.
Coinnigh súil ar an aimsir agus bí réidh do athrú ar bith.

Bí aireach faoi dhaoine eile

Parcáil i gceart - na blocáil bealaí isteach nó carranna eile. Bíodh meas
agat ar dhaoine a chasann tú leo agus ná bí callánach. Ná téigh chóir maoin
daoine eile.

Bíodh meas agat ar ainmhithe

Droim

Na déan an saol corrach do ainmhithe agus éanacha agus ná tabhar bia
daofa.
Fan ar shiúil ó ainmhithe feirme.

Cosain an siúlóid ó chreimeadh

Bígí ag siúl i ngrúpa beaga i aon líne amháin ar ghiotaí fluiche nó ar
phíosaí atá creimithe.

Fág mar atá.

Fág geaftaí mar a fhaigheann tú iad.
Ná déan damáiste do iarsmaí nó ábhar eile
Fág clocha, plandaí, ainmhithe agus an timpeallacht mar a bhí

Tuama
Meigiliteach

Fáigh réidh le bruscar i gceart

Tóg abhaile BRUSCAR agus bia uilig atá fágtha - Má thóg tú é isteach, Tóg
leat é.

Ná lig do Thine tosú

Ná tosaigh tine má chaitheann tú tobac agus tóg abhaile fuíollach toitíní
agus cipíní

Ná Tóg Madaidh ar na Siúlóidí

Eaglais
Naomh
Cros Gallán
Columba

Lúb an Túir

Go Ard a'Ratha

Tá tú anseo

Tus agus Críoch
Seirbhísí
Fad/Am
Deacracht
Talmhaíocht
Oiriúnacht
Fearas

Gleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall
An Caiseal, Gleann Cholm Cille
10 Cm / 2-3 Uair a chloig
Measartha
Cúlbhóithre, Bóithrín, Casán Sléibhte
Meánleibhéal aclaíochta
Buaitaisí Siúil, Culaith Báistigh, béile beag agus deoch

Lúb na Droma

R263
Go Málainn Mhóir
agus Málainn Bhig

Gleann Cholm Cille
R263
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Go dtí An Charraig
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Tús agus Críoch
Seirbhísí
Fad/Am
Deacracht
Talamh
Oiriúnacht
Fearas

Gleann Cholm Cille, Co Dhún na nGall
Gleann Cholm Cille
13 Cm / 3-4 Uair a'chloig
Deacair
Cúlbhóithre, Bóithrín, Casán Sléibhte
Duine atá aclaí go leor
Buaitaisí Siúil, fearas báistigh, béile beag agus deoch

