
TABHAIR SÚIL 

THART
AR AN 

STAIR

BÉAL FEIRSTE AG BORRADH 
Tabhair súil thart ar thionscail bhorracha Bhéal 
Feirste agus faigh amach an fáth gur tógadh an 
Titanic sa chathair seo faoi bhláth, bain triail leis 
an bhfearas as cumarsáid a dhéanamh, fearas ar 
nós an fhearais a úsáideadh ar an Titanic agus 
éist leis an gcomhrá idir James, an buitléir agus 
a chomhghleacaithe.

Déantúsáin 

• Giuirléidí ó Gallaher, Mitchell & Ross

• Dearbhú maidir le hathrú ainm ar an 
longchlós 

• Gníomhas páirtíochta do Chuideachta 
Longthógála & Innealtóireachta Oileán 
na Banríona

AN LONGCHLÓS  
Tabhair súil thart ar ghormchlónna an 
Titanic agus tástáil do chuid scileanna ar an 
urlár idirghníomhach. Breathnaigh ar scála 
Dhroichead Arrol agus samhlaigh bheith ag 
obair ag an airde sin. Tóg an t-ardaitheoir go dtí 
Leibhéal 4 chun teas na cruach a mhothú agus 
éist leis na seamadóirí ag obair ar Ródáil an 
Longchlóis (seans go mbeidh scuainí ann).

Déantúsáin 

• Clog ama ó Oifigí Deartha Harland & Wolff

• Geataí bunaidh Harland & Wolff ón 1 9ú aois 

• Leabhar nóta an longchlóis i gcomhair     
thuarastail na leictreoirí agus sonraí ann 
faoi thuarastal Thomas Andrews

AN LAINSE 
Samhlaigh tú féin ag 12.13pm ar 31ú Bealtaine 1911 
ar an suíomh ar ar tógadh an Titanic. Súigh isteach 
an t-atmaisféar agus éist le hiontógáil na hanála 
agus an Titanic á lainseáil ar an uisce. Samhlaigh 
fánán agus duga na staire sa tseanaimsir leis an 
tsamhail 3D agus an mapa urláir.

Déantúsáin 

• Ticéad do lainse oifigiúil RMS Titanic ar 
an gCéadaoin 31ú Bealtaine 1911 

• Puinseáil seama ghreanta 

• Bord ama oibrí longchlóis 

• Uaireadóir órga póca an Tiarna Pirrie

AN FEISTIÚ
Tabhair súil thart ar an long ón seomra coire go 
dtí an staighre agus suas go dtí an droichead 
ar an turas 3D. Cuir aithne ar ionaid paisinéirí 
an Titanic. Aimsigh na cábáin, na fabraicí, na 
gréithe agus éist le ceol bhanna Wallace Hartley 
mar a bhain na paisinéirí sult as.

Déantúsáin 

• Bróisiúr promóisin White Star Line don 
Olympic agus don Titanic

• Poirceallán de chuid an White Star Line

MUIRAISTEAR CÉADUAIRE 
Lean cúrsa an Titanic, buail le cuid de 
charachtair na loinge agus faigh amach cén saol 
a bhí acu ar bord trí íomhánna an Athar Browne.  
Siúil ar deic agus beir greim ar an ráille chun 
creathanna na loinge a mhothú agus í ag trasnú 
an Atlantaigh.  Buail lenár Maor den Chéad 
Ghrád agus é ag ullmhú don chéad seirbhís eile 
aige sa Chaife galánta Palm Court.

Déantúsáin 

• Litir an Dochtúir Simpson

• Litir mhuintir Hart 

• Biachlár den Chéad Ghrád

T I T A N I C B E L F A S T. C O M

AN BÁ
Tóg go dtí 11.40pm ar an 14 Aibreán 1912 nuair 
a bhuail Titanic an cnoc oighir go tragóideach. 
Mothaigh an t-atmaisféar a athrú de réir mar a 
thiteann an dorchadas. Éist le marthanóirí a gcuid 
scéalta a insint agus ‘léigh go léir faoi’ i meáin 
an domhain. Fiosraigh an bhfuil naisc ar bith 
agat le scéal an Titanic trí bhunachair shonraí na 
bpaisinéirí, sula lean ainmneacha na ndaoine a 
tháinig slán agus a cailleadh síos go leibhéal 3.

RIAMH ARÍS
Déan iniúchadh ar imoibriú slabhrach na 
n-eachtraí ba chúis leis an Titanic dul i léig 
agus na bearta a cuireadh i bhfeidhm le cosc a 
chur ar thragóid mar seo tarlú arís. Scrúdaigh 
teistiméireachtaí na bhfinnéithe ó fhiosrúcháin 
na Breataine agus Mheiriceá agus faigh tuairimí 
pearsanta ar cad a tharlóidh ar bord an Titanic 
an oíche thragóideach sin.

Déantúsáin 

• Eochracha Bosca Déshúiligh

CEIST BALLARD
Téigh tríd an bhfolús, an tréimhse blianta nuair a 
bhí an long ar iarraidh. Lean iarracht an Dr Ballard 
a bhrionglóid ar feadh an tsaoil a chomhlíonadh 
chun raic an Titanic a fháil amach, uaillmhian as 
a dtáinig ceann de na fionnachtana is mó dár 
gcuid. Mothaigh sceitimíní ceiliúrtha a thugann slí 
don chiúnas go luath.

AN LOINGIS NA DTREAMS
Téigh ar thuras machnamhach ar dhóchas agus 
ar aislingí na ndaoine a ndeachaigh an long 
cháiliúil i bhfeidhm orthu. Féach ar an suíomh 
iomlán agus an long samhail scála croílár ag 
athrú le gach aisling. Téigh síos an staighre go 
dtí leibhéal 2 le teacht níos gaire don stair, de 
réir mar a thugann bailiúchán de dhéantúsáin 
bhunaidh Titanic beocht do scéalta paisinéara 
gan insint. Lean ar aghaidh go Leibhéal 1.

Déantúsáin 

• Plean Cóiríochta den Chéad Scoth

• Bunghrianghraif de Phláta Gloine de 
Sheoladh RMS Titanic

• Cathaoir urláir Titanic

• Grianghraf Malcolm Johnson, Faire 
Póca agus Ticéad Manifest

• Veidhlín agus Litreacha Pearsanta 
Wallace Hartley

• Cóta Craiceann Caorach, ar le Mabel 
Bennett é

• Cána Siúil, ar le Ella White í

• Fleascán cromáin Airgid, ar le Helen 
Churchill Candee é

• Litir ón Urramach Harper

Déantúsáin 

• Seaicéad Tarrthála Bunaidh

AN OIDHREACHT MHAIRI
Cuir isteach sa ré nua-aimseartha chun a 
fheiceáil conas a chuaigh tábhacht scéal an 
Titanic i bhfeidhm ar Bhéal Feirste agus ar ghlac 
sé le samhlaíocht an domhain trí scannáin, 
amharclannaíocht agus litríocht. Déan do chuid 
eolais ar an Titanic a thástáil trí thráth na 
gceist idirghníomhach agus buail staidiúir chun 
do ghrianghraf Jack agus Rose a ghabháil ar 
bhogha na loinge. Scoir trí Leibhéal 1.
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