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Carton House
Po krátkom polhodinovom transfere z letiska prichádza-
me do prvého cieľa nášho putovania po Írsku – do Carton 
House neďaleko mestečka Maynooth. Mali sme šťastie, 
ubytovali nás v historických izbách rozľahlého sídla 
postaveného v roku 1739. V nich bývali v minulosti takí 
hostia, ako kráľovná Viktória, Grace Kelly, princ Rainier, 
Peter Sellers či Marianne Faithful, ak spomenieme len 
niektorých. Okrem 18 historických izieb sa možno ubyto-
vať v 147 luxusných izbách. Zaujala nás aj špeciálna izba 
so zvoncami, pri ktorých v minulosti čakali sluhovia a na 
ktorých páni zvonili. Carton je aj obľúbeným kongre-
sovým hotelom s úctyhodnou kapacitou – do 600 hostí. 
Obrovské múrom obohnané pozemky v Cartone patrili 
od roku 1176 rodine Fitzgeraldovcov, jednej z najvplyv-
nejších rodín v Írsku počas nasledujúcich osem storočí. 
Carton ostal vo vlastníctve rodiny Fitzgeraldovcov až 
do 20. rokov minulého storočia, keď ho musel predať 
tretí syn, aby vyplatil hráčske dlhy. Nemyslel si, že by ho 
mohol niekedy zdediť. Jeden brat však zomrel vo vojne 
a druhý na nádor na mozgu. V roku 1949 Carton kúpil 
lord Brockett a jeho syn ho predal v roku 1977 súčasným 
vlastníkom – rodine Mallaghanovcov. Symbol Carton Ho-
use predstavuje veža Tyrconell pomenovaná po grófovi, 
ktorý dal postaviť pôvodný dom v Cartone v roku 1603. 
Carton ponúka celý rad voľnočasových aktivít – luko-
streľbu, jazdu off-road, skalolezectvo, rybolov, cyklistiku,  

Po krátkom priamom lete pristávame v Dubline, hlavnom aj 
najväčšom meste Írska. Leží na východnom pobreží ostrova pri ústí 
rieky Liffey. Založili ho Vikingovia a už od stredoveku plnilo funkciu 
najdôležitejšieho mesta v krajine. Odtiaľ sa vydávame na veľký okruh: 
Dublin –  Carton House – Sligo – Ballina – Mount Falcon – Clifden – 
Connemara.

Krajina návratov
Cestujeme do Írska 
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prechádzky po 20 km cestičiek a golf na dvoch 
ihriskách. Carton je aj sídlom GUI (Golfing 
Union of Ireland) – Írskeho golfového zväzu, 
najstaršieho na svete.

Sligo
Z Cartonu sa vydávame na 300 km jazdu na 
severozápadné pobrežie do ďalšieho cieľa našej 
cesty do mestečka Sligo. V jeho blízkosti sa 
v Carrowmore nachádza megalitický cintorín, 
najväčší v Írsku. Vyše 60 hrobov je starších ako 
5- až 7-tisíc rokov. Jeden z hrobov je pravdepo-
dobne najstaršou stavbou na svete – má 7000 
rokov a je o 3000 rokov starší ako pyramídy! 
Táto pamiatka je viditeľná už zďaleka, okamžite 
ju zbadáte na vrchole pohoria. Za návštevu 
stojí aj opátstvo Sligo z polovice 13. storočia. 
Bohatý sortiment voľnočasových aktivít okrem 
tradičného rybolovu ponúka aj šport, ktorý sa 
teší čoraz väčšej obľube – surfovanie.  
Neďaleko od mestečka Sligo leží Coney Island, 
podľa ktorého je údajne pomenovaný ostrov pri 
New Yorku. Pri odlive sa na ostrov dostanete po 
14 pilieroch, ktoré postavili v roku 1845, aby sa 
ostrovania neutopili počas návratu na pevninu. 
V blízkosti mestečka Sligo leží Rosses Point, 
populárne výletné miesto s piesočnými plážami 
a luxusnými domami. Každý rok sa tu koná 
makrelový festival. Konali sa tu aj majstrovstvá 
sveta v jachtingu. K najvýznamnejším pamiat-
kam patrí Yeatsova budova, v ktorej je od roku 
1973 Yeatsova medzinárodná letná škola a jeho 
socha.  Nobelovu cenu za literatúru získal 
v roku 1924.

Ballina
Pokračujeme ďalej do hlavného mesta loso-
sov v Írsku – do Balliny, ktorá leží na rieke 
Moy. Ubytujeme sa v luxusnom 4-hviez-
dičkovom hoteli Mount Falcon patriaceho 
do skupiny hotelov v panských sídlach. 
Zámoček vznikol z veľkej lásky mladého 
muža k budúcej manželke. Myslel si, že je 
taká úžasná, že si zaslúži bývať na zámoč-
ku. Tento mladý muž Ultred Knox si stavbu 
objednal v roku 1872 od Jamesa Franklina 
Fullera, jedného z najlepších architektov. 
Stavbu dokončili v roku 1876 a dodnes je rov-
nako pôsobivá. Mount Falcon vlastní práva 
rybolovu v dĺžke dvoch míľ na rieke Moy, 
ktorá patrí k najkrajším lososovým riekam 
v Európe. Vynikajúce služby hotela využili 
už aj takí významní hostia, ako golfisti Tiger 
Woods, Mark O’Meara a Nick Faldo. Noví 
vlastníci hotela, ktorí ho získali v roku 2002, 

medzi nimi aj rodina Maloneyovcov pochá-
dzajúca z tejto oblasti, sa usilujú zachovať 
históriu, šarm a pohostinnosť hotela a pri-
tom rozvíjať ďalej všetky služby poskytované 
hotelom. Hotel poskytuje aj kongresové 
služby a konajú sa tu aj romantické svadby. 
Možno tu využiť aj rôzne skrášľovacie 
procedúry či masáže a zaplávať si vo veľkom 
bazéne. V tzv. kuchynskej reštaurácii, ktorá 
je umiestnená v pôvodnej kuchyni, hostia 
určite ocenia umenie francúzskeho šéfku-
chára. V tradičnom bare si možno vychutnať 
pravú írsku atmosféru a pritom pozorovať 
obrovské zelené plochy okolo hotela. Pri 
odchode z hotela sme skonštatovali, že do 
tohto hotela by sme sa radi niekedy vrátili.
Pod divokými rašeliniskami leží Céide Fields, 
najrozsiahlejšia zachovaná pamiatka na 
svete so systémom polí, obytných plôch 
a megalitických hrobov z obdobia pred  
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5 000 rokmi, z kamennej doby. Za návštevu 
stoja pradiarne vlny vo Foxforde z roku 1892. 
Budete sledovať zručných pradiarov pri práci. 
Zaujímavé je aj opátstvo Kylemore s viktori-
ánskymi záhradami, neogotickým kostolom 
a mauzóleom.

Clifden
Posledným cieľom nášho putovania po Írsku je 
mestečko Clifden v oblasti Connemara, v ktorej 
možno navštíviť aj rovnomenný národný park. 
V Clifdene sa ubytujeme v zámočku Abbeyglen 
Castle, ktorý postavili v roku 1832. Storočnicu 
bezdrôtového telegrafu tu oslávila v roku 1995 
princezná Eletrra Marconi, dcéra Guglielma 
Marconiho, priekopníka telegrafu. Marconi od-
vysielal prvú správu z Clifdenu do Cape Breton 
v Kanade. V Clifdene pristáli 15. júna 1919 po 
prvom transatlantickom lete Sir John Alcock 
a Sir Arthur Whitten-Brown v lietadle Vickers. 
Clifden je aj ideálnym východiskom na turistiku 
v národnom parku. Počas celého výletu po se-
verozápadnom drsnom a divokom pobreží bola 
pre nás prekvapením bujná vegetácia. Teplota 
tu neklesne pod sedem stupňov a tak vlastne 
tráva môže stále rásť a je asi najzelenšia, akú 
sme kedy videli. Často sledujeme pasúce sa 
ovce a kone. Rastie tu všade prítomný útesovec 
európsky, ktorý sa sem rozšíril z južného Fran-

cúzska. Tieto pomerne vysoké a husté kríky 
bohato kvitnú a práve teraz žlté kvety veľmi 
dobre ladili so zelenou trávou. Rastú tu však 
aj palmy a agávy. V niekoľkých oblastiach 
tu vysadili ihličnany, ktoré tu rastú trikrát 
rýchlejšie ako napríklad v Nemecku, aby sa 
drevo používalo v nábytkárskom priemysle. 
Počas celého výletu nás sprevádza voda, či 
už rieka Shannon, po ktorej možno plávať aj 
niekoľko dní v prenajatej lodi, vnútrozemské 
jazerá, ale určite najpôsobivejšie sú pohľady 
na členité pobrežie Atlantického oceánu 
s burácajúcimi, na niektorých miestach 
skutočne veľkými vlnami. Samostatnú ka-
pitolu predstavuje doprava. Väčšina ciest je 
veľmi úzka, keď sa stretávajú dva autobusy, 
tak jeden z nich radšej pribrzdí. Cesty často 
ani nemajú krajnicu. Jazdu vľavo najmä 
turistom pripomínajú značky s textom vo 
francúzskom a nemeckom jazyku. Pri plá-
novaní cesty je nutné počítať s dostatočnou 
rezervou.

Goodfoodireland
Záverom niekoľko slov o írskom stravovaní. 
Kompletné írske raňajky zahŕňajú párok či 
slaninu, vajce a čierny alebo biely puding 
(podobá sa na zabíjačkovú kašu). Vyni-
kajúci celozrnný chlieb a výborné maslo. 
K raňajkám, ale aj popoludní a po večeri sa 
pije tradičný čaj. Na obed sa podávajú husté 
polievky a rôzne sendviče. Večera v hoteloch 
má viacero chodov, po predjedle sa často 
podáva sorbet. Zvyčajne pri výbere hlavného 
jedla je v ponuke viacero rýb, vynikajúco 
chutí írsky losos, k tradičným jedlám patrí 
jahňacina. Pri správnom výbere reštaurácie 
určite pomôžu informácie združenia goodfo-
odireland. 

Cesta po severozápadnom írskom pobreží 
určite viac ako splnila naše očakávania. Veľ-
mi veľa zaujímavostí, z ktorých sme mali čas 
navštíviť len niekoľko, nás motivuje k tomu, 
aby sme opäť vycestovali do tejto krajiny.


