
THE GREEN ISLAND



• Irlandia (Éire) – państwo w Europie Zachodniej, 
od 1973 państwo członkowskie Unii Europejskiej. 
Zajmuje większość terytorium wyspy o tej samej 
nazwie.
– Położenie

• Dostęp do Morza Irlandzkiego, Morza Celtyckiego, Oceanu 
Atlantyckiego, a od Wielkiej Brytanii oddziela ją Kanał Św. 
Jerzego.

• Dł. wybrzeża 1448 km
• Najwyższy punkt  Carrantuohill 1041 m n.p.m.
• Najniższy punkt Ocean Atlantycki 0 m.
• Najdłuższa rzeka Shannon 386 km
• Największe jezioro Lough Corrib 176 km²

Herb Irlandii



• Miasto Dublin

• Kylemore Abbey 

• Cathedral of the Most Holy Trinity, 
Waterford

• Glendalough

• Caisleán na Blarnan

• Áras an Uachtaráin 

• Giant's Causeway



• Dublin – stolica i największe miasto Irlandii, położone w 

prowincji Leinster.

• Miasto jest położone na wschodnim wybrzeżu Irlandii, nad Morzem 
Irlandzkim, u ujścia rzeki Liffey (irl. An Life) do Zatoki Dublińskiej. 
Rzeka dzieli miasto na dwie części o zdecydowanie odmiennym 
charakterze: Northside oraz nowocześniejszą i bardziej zamożną
Southside. Dublin jest głównym ośrodkiem administracyjnym, 
kulturalnym, ekonomicznym i przemysłowym kraju. Miasto posiada 
port morski połączony kanałami z rzeką Shannon oraz port lotniczy 
Dublin. Miasto jest też ośrodkiem turystycznym



• Kylemore Abbey – opactwo w zachodniej części hrabstwa 

Galway w Irlandii, nad brzegiem Kylemor Lough, zbudowane w stylu
neogotyckim przez Mitchella Henry'ego w 1868 r. (pałac, 
przekształcony później w klasztor) i w latach 1877-1881 (kościół). 
Architekt w romantycznej manierze połączył w budynkach opactwa 
motywy i detale zaczerpnięte ze słynnych obiektów sakralnych Wysp 
Brytyjskich, m.in. katedry w Norwich. Wnętrze kościoła klasztornego 
jest bogato zdobione inkrustacjami i witrażami. W pobliżu kościoła 
znajduje się duży ogród w stylu wiktoriańskim, z pawilonami 
ogrodowymi i zabytkowymi szklarniami.



Cathedral of the Most Holy Trinity, 
Waterford - Katedra Trójcy 
Przenajświętszej w Waterford główna 
świątynia rzymskokatolickiej diecezji 
Waterford-Lismore w Irlandii. Znajduje się
w mieście Waterford, przy ulicy 
Barronstrand Street w centrum miasta. 
Katedra została zaprojektowana przez 
architekta z Waterford, Johna Robertsa w 
1793 i jest najstarszą katedrą katolicką w 
Wielkiej Brytanii i Irlandii. Została 
zbudowana na miejscu starej kaplicy 
katolickiej, która została zbudowana na 
wniosek społeczności katolickiej 
Waterford. 

Waterford (irl.: Port Láirge, : Vedrarfjord –
„wietrzny fjord”) – miasto w hrabstwie 
Waterford w Irlandii. Głowne miasto na 
południowym wschodzie kraju i piąte co do 
wielkości w kraju. Założone w roku 914 
przez wikingów, jest najstarszym miastem 
w Irlandii.

Herb Waterford

Waterford by night



• Glendalough - Dolina Dwóch Jezior. 
Glendalough to malownicza dolina a także osada z VI wieku o tej 
samej nazwie. Miejsce to bogate jest w zabytki z epoki 
wczesnego chrześcijaństwa, jak np. górująca nad krajobrazem 
kamienna wieża (schronienie mieszkańców podczas najazdów), 
czy położony obok niej cmentarz (miejsce spoczynku wielu ofiar 
Wielkiego Głodu). Odwiedzając Glendalough warto też wybrać się
na wycieczkę po urokliwych górach Wicklow (wspaniałe widoki 
na Glendalough oraz pobliskie jeziora), gdzie napotkać można 
kozice, a latem zakosztować jagód. W pobliżu można również
zwiedzić wodospad w Powerscourt (Powerscourt Waterfall) oraz 
ogrody Powerscourt (Powerscourt Gardens).



• Zamek Blarney - Średniowieczny zamek Blarney, wraz ze swoimi 
imponującymi ogrodami, jest jednym z największych skarbów 
Irlandii. Zwiedzając Blarney, dołącz do rzeszy 400 000 ludzi 
całujących rocznie Kamień Elokwencji (Stone of Eloquence). 
Legenda głosi, że dzięki temu już nigdy nie zabraknie Ci słów na 
żaden temat. Dla mających ochotę na spełnienie kolejnych 
życzeń, nieopodal zamku, czekają Schody Życzeń (Wishing Steps). 
Z zamkniętymi oczyma zejdź po schodach, a następnie wróć na 
górę, a życzenie, o którym pomyślałeś, spełni się w ciągu roku. 
Tylko nie połam sobie nóg, bo do zobaczenia w okolicy jest 
jeszcze ołtarz ofiarny Druidów, prehistoryczny grobowiec -
Dolmen, Skała Wiedźmy (Witch's Stone) i wiele innych atrakcji i 
zabytków, a wszystko zawarte w pięknie utrzymanym parku 
zamkowym



• Áras an Uachtaráin – oficjalna 
rezydencja prezydenta Irlandii, położona w 
Phoenix Park w północnym Dublinie.

• Áras an Uachtaráin zostało zbudowane w 
1751 roku przez leśniczego Nathaniela 
Clementsa. W 1782 roku budynek został
przejęty na potrzeby Lorda Namiestnika 
Irlandii za kwotę 25.000 funtów. Z okazji 
wizyty Wiktorii w 1849 roku dobudowano 
wschodnie skrzydło, a w 1911 roku 
rozbudowano skrzydło zachodnie, gdy 
przygotowywano wizytę Jerzego V. Aż do 
1922 roku stanowił oficjalną rezydencję
namiestników, a w roku 1938 został oficjalną
rezydencją prezydentów Irlandii i nadal pełni 
tę funkcję. W każdą sobotę budynek jest 
dostępny dla zwiedzających, co roku z 
możliwości zwiedzenia rezydencji korzysta 
5.200 osób.



• Grobla Olbrzyma (Giant's Causeway) -
unikalna formacja zachodzących na siebie 
bazaltowych kolumn pochodzenia 
wulkanicznego. Obiekt wpisany na listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
Ludzkości. Te 37 tysięcy skał, o 
intrygująco regularnym kształcie, opiera 
się zajadłym atakom fal Atlantyku już od 
60-ciu milionów lat. Większość z nich jest 
sześciokątna w przekroju, niektóre mają
po 12 metrów wysokości. Legenda głosi, 
że wojowniczy, ale też romantyczny, 
olbrzym - Finn McCool wybudował groblę
(wał ziemny przecinający akwen - rodzaj 
przejścia lądowego) między północnym 
brzegiem Irlandii a wyspą Staffa, gdzie 
żyła jego ukochana




