IRLANDA... um país a visitar um exemplo a seguir
por Manuel Barbosa Moreira
Do ponto de vista paisagístico, a Irlanda é um dos países europeus mais deslumbrantes: o verde dos
prados e as cores garridas das flores que se encontram por todo o lado, são fascinantes.

http://cpa-autocaravanas.com

Telef. 218594230 cpa-autocaravanas@sapo.pt

Na Irlanda tudo parece perfeito: desde a afabilidade à óptima condição económica. Não nos
admiremos se presenciarmos em pleno fim-de-semana um irlandês bem apresentado fumando o seu
cachimbo e aparando a sebe do jardim! Estamos na Irlanda! Um país com mentalidades de
progresso e que há muito tempo nos ultrapassaram, tanto economicamente como em civismo.
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Mas não é só “verde”; além de curiosidades naturais, tem uma história que se pode apreciar através
dos seus castelos e casas senhoriais antigas, hoje conservadas e abertas ao turista.

Para esta visita não precisamos de nada em especial a não ser o cuidado inicial da condução pela
esquerda, que apenas se sente no primeiro dia; logo nos habituamos e só sentiremos a diferença no
regresso.
Os preços são idênticos aos nossos, em geral com excepção das bebidas alcoólicas. E falando
nestas, na maior parte das cidades existem placas na rua informando de multas a aplicar a quem
seja visto a tomá-las fora dos bares! Assim como não nos admiremos ao ver um irlandês apanhar a
beata do cigarro e chamar à atenção de quem o fez.
Em alternativa à passagem pela dispendiosa Inglaterra, prefira-se o “ferry-boat” do NW da França
(Roscoff) ao S da Irlanda (Cork) (muito mais económico e rápido).
Exceptuando em Dublin, onde se aconselha o esplêndido parque de campismo “Camac Valley” na N
7 com transportes públicos para o centro, todas as pernoitas poderão efectuar-se em
estacionamentos, desde que se ocupe apenas o seu lugar e não se demonstre que está
“acampado”. As autoridades são tolerantes mas não perdoam falta de civismo!

O itinerário abaixo é dos mais recomendados e pode efectuar-se em 9 dias, mas recomenda-se mais
tempo para apreciar:

•

Cork - Blarney (castelo) - Kinsale (vila encantadora) – Clonakilly – Bantry (Bantry house) –
Kenmare – Killarney (Muckross house) = 220 km

• Killarney – Kenmare – Ring of Kerry (circuito de 107 km pela N 70, com belas paisagens) –
Tralee – Listowell – Tarbert (transbordador) – Kilrush –Kilkee – Lahinch (alcantilados de Moher,
falésias) – Galway (bonita cidade) = 410 km
• Galway – Clifden (paisagens de Connemara) – Leenanem – Wesport – Sligo – Bundoran –
Donegal = 320 km
Donegal – Londonderry (bonita cidade) – Coleraine – Bushmills (fábrica de whisky) – Giants
(calçada do gigante) – Ballycastle - Carrick-a-red (ponte de corda suspensa sobre o mar) – Larne =
240 km
•

Larne – Carrickfergus (castelo) – Belfast (não se intimidem com a violência) – Armagh
(catedral) – Dublin = 150 km
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•

Dublin (mínimo de 2 dias; não perder: Trinity College, Temple Bar, National Gallery, fábrica de cerveja Guiness
e mirante no torreão)

•

Dublin – Enniskerry (herdade de Powerscourt e queda de água) – montanhas de Wicklow – Kilkenny (cidade
medieval e castelo) = 170 km
Kilkenny – Cashel (rochedo) – Cahir (castelo e casa de colmo) – Waterford (fábrica de cristal) – Dungarvan – Cork
= 310 km

