
Seirbhís Bhus Átha Cliath
Tóg busanna 13, 69, 76, 76a 
chuig Sráidbhaile Chluain 
Dolcáin nó tóg bus 151 chuig 
Bóthar an Naoú Loc, atá ina 
shiúlóid 10 nóiméad chuig an 
Lár trí Bhóthar an Chloigthí.

Inrochtaineacht Tá Ionad an Chloigthí inrochtana go 
hiomlán. Tá ardaitheoir, áiseanna leithris agus páirceáil 
ar an láithreán ann.

Iompar ó
An LUAS
Stopann an LUAS ag 
an mBó Dhearg, atá 
ina siúlóid thart ar 
25 nóiméad chuig 
an Lár trí Bhóthar 
na Mainistreach.

theroundtower.ie
info@theroundtower.ie | 01-5554648
Bóthar an Chloigthí, Cluain Dolcáin,  
Baile Átha Cliath 22, D22 DV56

Saor in aisce atá 
cead isteach chuig an 
taispeántas! Tá uaireanta 
oscailte agus tuilleadh 
faisnéise ar fáil ar líne.

Bóthar an Náis

Bóthar na Mainistreach

Cluain Dolcáin,  
Baile Átha Cliath, Éire

Tá an taispeántas 
idirghníomhach 
oiriúnach do gach duine, 
beag beann ar aois. 
Tugtar eolas ann faoi 
stair agus oidhreacht 
Chluain Dolcáin le 
breis agus 1000  
bliain anuas. 

Sa taispeántas seo, fiosraítear 
bunús meánaoiseach Chluain 
Dolcáin, idir bhunú mhainistir 
Naomh Crónán Mo-Chua agus 
leideanna suimiúla faoi stair 
Lochlannach na hÉireann.
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Bealach Bus

Ó Bhóthar an M4/N4  
(trí Bhóthar Chnoc an Fhuaráin)

Conas teacht chugainn

Ó Bhóthar an M7/N7/M50
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Ní féidir teacht chuig an 
gCloigtheach gan greim bia a 
fháil inár gcaifé, áit a dtagann 
bia folláin blasta agus seirbhís 
chairdiúil le chéile. Ith istigh 
nó amuigh, áit ar féidir leat 
taitneamh a bhaint as gairdíní 
áille ár gcaifé.

Tá a lán le feiceáil agus 
le déanamh. Buail le 
pearsana iontacha, tóg 
do chloigtheach féin, 
cuir feisteas ort agus 
samhlaigh cén chuma 
a bhíodh ar Éirinn san 
am atá thart.

Fiosraigh stair 
an-spéisiúil 
iontach Chluain 
Dolcáin.

Dia duit! Is mise Milly 
an luchóg! An féidir leat 
mé a aimsiú, agus mé i 
bhfolach i ngach seomra 
den taispeántas?

Faigh greim bia in 
The Happy Pear,  
ár gcaifé. 


