
 
 
 

 

An Chomhdháil ‘Change Makers’ 
Eolas faoin láthair agus cúrsaí taistil  
Comhpháirtíocht idir An Chomhairle Ealaíon / The Arts Council 
agus An Mháistreacht in Ealaíona Féilte (Ollscoil Luimnigh) 

 
Dámh Chruinne Éireann Rince agus Ceol, Ollscoil Luimnigh, V94 NCF8 
Dé hAoine, 14 Feabhra 2020  
9.30am-5pm 
 

An t-ionad a aimsiú  
Beidh comhdháil na féile Spreagthóirí don Athrú ar siúl ag Dámh Chruinne Éireann Rince agus 
Ceol atá suite in aice leis an Droichead Beo ar Champas Ollscoil Luimnigh.  
 



 
 

 

Cúrsaí Iompair 
Molann an Chomhairle Ealaíon do dhaoine a fhreastalóidh ar an gcomhdháil modh iompair 
phoiblí a úsáid, carranna a roinnt mar aon le feithiclí leictreacha a úsáid. 

Is iomaí nasc maith iompair phoiblí go Cathair Luimnigh agus bealaí bus a théann díreach 
chuig an Ollscoil féin. Tá na sonraí ar fáil thíos. 

 
Seirbhísí Bus díreach chuig an Ollscoil – seirbhísí fillte 
Cathair Luimnigh chuig an Ollscoil 
Tá seirbhís fillte ag Bus Éireann idir Lár Chathair Luimnigh agus an Ollscoil ar bhealach bus áitiúil 
304. Tá na stadanna bus don Ollscoil lonnaithe ar Shráid Uí Chonaill. Le haghaidh Dhámh 
Chruinne Éireann tar anuas den bhus ag stad The Stables ar champas na hOllscoile.  
Amchlár 304 anseo  
 
Téann bealaí Dublin Coach 300 agus 307/308 ó Lár Chathair Luimnigh agus freastalaíonn siad ar 
Champas Ollscoil Luimnigh. Tar anuas den bhus ag stad The Stables. 
Amchlár 300 anseo  
Amchlár 307/8 anseo 
 
Baile Átha Cliath/Inis/Trá Lí/Cill Airne go dtí an Ollscoil 
Oibríonn Dublin Coach an bealach 300 a théann díreach go dtí an Ollscoil go laethúil. Téann an 
tseirbhís seo idir Baile Átha Cliath agus Inis/Trá Lí/Cill Airne trí Luimneach agus stopann ag stad 
The Stables ar champas na hOllscoile.  
Amchlár Dublin Coach 300 anseo  
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Dámh Chruinne 
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https://www.buseireann.ie/timetables/304-1557325000.pdf
https://www.dublincoach.ie/timetables-fares/M7-bus-ennis-tralee-killarney-limerick-dublin-city.php
https://www.dublincoach.ie/downloads/DublinCoach-307-308-Timetable-Oct2019.pdf
https://www.dublincoach.ie/timetables-fares/M7-bus-ennis-tralee-killarney-limerick-dublin-city.php


 
Baile Átha Cliath/Port Laoise chuig an Ollscoil  
Tá seirbhís laethúil ag Bus Éireann, Bealach X12, ón mBusáras i mBaile Átha Cliath agus ansin 
Port Laoise chuig stad The Stables ar champas na hOllscoile.  
Amchlár Bhealach X12 anseo  
 
Tá seirbhís laethúil ag KK Kavanagh, Bealach 735, ó Ché Sheoirse/Stáisiún Heuston i mBaile Átha 
Cliath chuig stad The Stables ar champas na hOllscoile.  
Amchlár Bhealach 735 anseo  
 

Seirbhísí Bus go Cathair Luimnigh – seirbhísí fillte 
Téann na seirbhísí bus seo a leanas go Cathair Luimnigh, áit a bhfaighidh tú nascsheirbhís chuig 
an Ollscoil ó lár na cathrach. 
 
Gaillimh go Cathair Luimnigh 
Téann Bealach X51 Bhus Éireann ó Stáisiún Busanna na Gaillimhe go Stáisiún Busanna Luimnigh 
gach lá. Uaireanta téann seirbhísí X51 díreach chuig campas na hOllscoile ar an Aoine i rith an 
téarma (tá sonraí ar an amchlár). 
Amchlár Bhealach X51 anseo  
 
I measc na Seirbhísí Bus eile ó Ghaillimh go cathair Luimnigh (seirbhísí fillte) tá Irish City Link, Eir 
Eagle 
 
 
Cathair Chorcaí/Mala go Cathair Luimnigh  
Téann Bealach 51 Bhus Éireann ó Stáisiún Busanna Chorcaí (Plás Parnell) trí Mhala go Stáisiún 
Busanna Luimnigh gach lá. 
Amchlár Bhealach 51 anseo  
 
I measc na Seirbhísí Bus Eile ó Chathair Chorcaí go Cathair Luimnigh (seirbhísí fillte) tá Irish City 
Link, Eir Eagle 
 
Port Láirge/Cluain Meala/Tiobraid Árann go Luimneach  
Téann Bealach 55 Bhus Éireann ó Stáisiún Busanna Phort Láirge trí Chluain Meala agus Tiobraid 
Árann go Stáisiún Bus Luimnigh ón Luan go Satharn amháin.  
Amchlár Bhealach 55 anseo  
 
Baile Átha Cliath go Cathair Luimnigh  
I measc na Seirbhísí Bus Eile ó Bhaile Átha Cliath go Cathair Luimnigh (seirbhísí fillte) tá Irish City 
Link, Eir Eagle 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://expressway.ie/pdfs/1497283811-X12.pdf?_ga=2.243203842.1054766165.1578488670-1843552618.1578488670
https://jjkavanagh.ie/timetable-detail-page/?RouteNo=735&IsWeb=1&IsCollegeRoute=0&Direction=1&RGrp=Main%20Routes%20%20Airport%20Routes
https://expressway.ie/pdfs/1473435956-X51.pdf
https://www.citylink.ie/timetables
https://www.eireagle.com/timetables
https://www.eireagle.com/timetables
https://expressway.ie/pdfs/1473435956-X51.pdf
https://www.citylink.ie/timetables
https://www.citylink.ie/timetables
https://www.eireagle.com/timetables
https://www.buseireann.ie/timetables/55-1514550168.pdf
https://www.citylink.ie/timetables
https://www.citylink.ie/timetables
https://www.eireagle.com/timetables


 
 
 
 

Seirbhísí Traenach go Cathair Luimnigh - seirbhísí fillte 
Tá stáisiún traenach Cholbaird lonnaithe i Lár Chathair Luimnigh. Tá na seirbhísí go Luimneach 
agus as Luimneach ar fáil ag www.irishrail.ie  
 
Níl aon seirbhís bus dhíreach a nascann an stáisiún traenach le hOllscoil Luimnigh ach tá seirbhísí 
bus 300/307/308 ar fáil ó Shráid Liam agus Cé Artúir atá thart ar  
dheich nóiméad siúil ó Stáisiún Traenach Cholbaird (féach ar na seirbhísí díreacha chuig an 
Ollscoil thuas) 
 
Bíonn tacsaithe ar fáil ó stáisiún traenach Cholbaird (tá eolas faoi thacsaithe thíos) 
 
 

Seirbhísí Tacsaí Áitiúla 
Tá tacsaithe ar fáil ó Ollscoil Luimnigh agus ó Stáisiún Traenach Cholbaird.  Cosnaíonn sé idir €9 
agus €12 ar an meán ó Chathair Luimnigh. Is féidir tacsaithe a chur in áirithe roimh ré leis na 
cuideachtaí thíos: 
 
An aip My Taxi le haghaidh fón Android anseo 
An aip My Taxi le haghaidh iPhone anseo 
 
Castletroy Cabs – 061 332 266  
Plassy Cabs – 061 336 336 
Treaty Cabs – 061 415 566 
Top Cabs – 061 417 417 
 
 

Seirbhísí iompair do dhaoine a bhfuil deacrachtaí soghluaisteachta acu agus/nó atá 
faoi mhíchumais fhisiciúla agus chéadfacha. 
Feidhmíonn Vantastic mar Fhiontar Sóisialta agus tairgeann siad seirbhísí iompair inrochtana do 
dhaoine a bhfuil deacrachtaí soghluaisteachta buana nó sealadacha acu, atá faoi mhíchumais 
fhisiciúla agus chéadfacha agus eagraíochtaí gan beann ar bhrabús. Tá tuilleadh eolais maidir le 
ballraíocht agus fruiliú feithiclí ar fáil anseo . 
 
 

Ag taisteal sa charr 
Ó Chathair Luimnigh 
Tóg Bóthar Bhaile Átha Cliath amach as an gcathair agus téigh thart ar thrí chiliméadar chuig 
timpeallán Bhealach na Páirce. Téigh díreach ar aghaidh ag an timpeallán, agus tóg an dara slí 
amach. Ag an gcéad timpeallán eile, tóg an chéad slí amach agus lean na comharthaí le haghaidh 
na hOllscoile. Tá an príomhbhealach isteach marcáilte le dhá chrann brataí mhóra ar thaobh na 
láimhe clé.  Nuair a bheidh tú ar an gcampas, ag an gcéad timpeallán tóg an chéad slí amach. 
Lean ar aghaidh ansin. Ag an dara timpeallán, téigh díreach ar aghaidh (an dara slí amach) agus 

http://www.irishrail.ie/
https://play.google.com/store/apps/details?id=taxi.android.client&hl=en_IE
https://apps.apple.com/us/app/free-now-mytaxi/id357852748
http://castletroycabs.com/
https://vantastic.ie/


lean ar aghaidh i dtreo an Phailliúin. Tá páirceáil ar fáil taobh thiar d’fhoirgneamh an Phailliúin 
agus tá Dámh Chruinne Éireann os comhair an Phailliúin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ó Bhaile Átha Cliath/an tAonach 
Fág an mótarbhealach ag Acomhal 28 a thabharfaidh ar Thimpeallán Mackey thú, agus tóg an 
tríú slí amach i dtreo Chaladh an Treoigh. Téigh díreach ar aghaidh ar an gcéad dá thimpeallán 
eile (Timpealláin Áth an Choite agus Chill Mhuire). Ag na chéad soilse tráchta eile cas ar dheis ar 
Milford Road. Ag ceann an bhóthair sin, cas ar chlé ar Plassey Park Road. Casfaidh tú ar dheis 
ansin ag na chéad soilse tráchta eile ag an bpríomhbhealach isteach chuig campas Ollscoil 
Luimnigh, marcáilte ag dhá chrann brataí mhóra. Nuair a bheidh tú ar an gcampas, ag an gcéad 
timpeallán tóg an chéad slí amach. Lean ar aghaidh ansin. Ag an dara timpeallán, téigh díreach 
ar aghaidh (an dara slí amach) agus lean ar aghaidh i dtreo an Phailliúin. Tá páirceáil ar fáil taobh 
thiar d’fhoirgneamh an Phailliúin agus tá Dámh Chruinne Éireann os comhair an Phailliúin. 
 
Páirceáil Carranna 
Tá páirceáil theoranta ag an bPailliún gar do Dhámh Chruinne Éireann. 
Mura bhfuil aon spásanna ar fáil, gheobhaidh tú limistéir páirceála atá le híoc chun tosaigh ag 
Áras na Mac Léinn, sa Charrchlós Thiar lonnaithe gar do Shráidbhaile an Droma Rua. Gearrtar 
ráta €3.00 in aghaidh an lae ar pháirceáil sna carrchlóis atá le híoc. 

 
Páirceáil Rothar 
Tá bealaí rothaíochta ó Chathair Luimnigh go dtí campas na hOllscoile agus ar fud an champais.  
Iarrtar ar rothaithe cosáin rothaíochta ainmnithe a úsáid agus na rothair a pháirceáil ag seastáin 
oifigiúla do rothair. Tugtar cead do rothaithe a gcuid rothar a pháirceáil thar oíche go dtí 8am an 
mhaidin tar éis na comhdhála.  

 
 
 


