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VELKÁ BRITÁNIE - IRSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

O R K

OSTROV SV. PATRIKA
CHERBOURG • ROSSLARE • ROCK OF CASHEL • RING OF
KERRY • ADARE • CLIFFS OF MOHER • BURREN • KYLEMORE
ABBEY • LETTERFRACK • KYLEMORE ABBEY • CARROWMORE •
SLIGO • OMAGH • LONDONDERRY • HRAD DUNLUCE •
CAUSEWAY COAST • GIANT´S CAUSEWAY • BUSHMILLS •
CARRICK-A-REDE-ROPE • HRAD CARRICKFERGUS • BELFAST •
MONT STEWART HOUSE • DOWNPATRICK • GLENDALOUGH •
POWERSCOURT GARDENS • DUBLIN

•

Ubytování: Je zajištěno v hotelech *** ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce - bez slevy. Snídaně kontinentální,
večeře servírované za příplatek.
Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování se snídaní
• leteckou přepravu Praha/Dublin/Praha
• transfer do/z hotelu, letištní taxy a poplatky
• autokarovou dopravu po Irsku
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
260 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• připojištění storno nadstandard (viz str.1): 310-410 Kč
• příplatek za 7 večeří:
2 800 Kč
• příplatek - Výlet lodí na Aranské ostrovy:
800 Kč
(nutno objednat nejpozději 1 měsíc před odletem)
• doporučujeme na vstupy částku:
cca 50 EUR
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Poznámka: Nejpozději 1 měsíc před odletem nutno
nahlásit číslo cestovního dokladu se kterým budete
cestovat, platnost tohoto dokladu a datum narození.
Transfer na letiště Praha VH: Brno 800 Kč.

⌧

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
až 9
kód
od
do
2lůžk. odlet z ČR
Q GI 29 08 23.7. - 30.7.
28 990,PRAHA
+4 900 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
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Ubytování: Je zajištěno na trajektu ve 4lůžk. kajutách,
v hotelech ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím.
Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.
Cena zájezdu obsahuje:
• „A” 10 ubytování a 9 snídaní
• „C” 9 ubytování a 8 snídaní
• dopravu luxusním autokarem a trajekty dle programu
• „A” Eurotunel z Anglie případně trajekt
• „C” leteckou přepravu Dublin/Praha
• „C” transfer z hotelu na letiště, letištní taxy a poplatky
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 410 Kč
• připojištění storno nadstandard (viz str.1): 310-410 Kč
• vstupy, fakultativní služby:
cca 70 GBP
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha ZDARMA; Brno, Svitavy 500 Kč
Hradec Králové, Pardubice 400 Kč; Poděbrady 300 Kč.
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Program zájezdu: (dvě možnosti dopravy)
„A” autokarem „C” kombi tam bus zpět letecky
Společný program „A” i „C”
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách (odjezd
z ČR viz text)
2. den: Odpoledne příjezd do Cherbourgu (dle časových možností krátká prohlídka), nalodění na trajekt do
Irska, plavba Atlantikem, nocleh v kajutách.
3. den: V dopoledních hodinách připlujeme do Rosslare,
naší první zastávkou bude Rock of Cashel s nejzachovalejším románským kostelem v zemi a zříceninami obří
středověké katedrály a hradu. Odjezd na ubytování.
4. den: Snídaně. Proslulá a jedinečná krajina NP Killarney.
Prohlídka Killarney, které je zároveň východiskem k památkám v okolí jezer, návštěva opatství Muckross Abbey,
tradiční cesta poloostrovem Iveragh, Ring of Kerry podmanivé horské a pobřežní scenérie, Bog Village,
Waterville, vyhlídka Moll´s Gap aj. Odjezd na ubytování.
5. den: Snídaně. Zastavíme v okouzlující vesničce Adare,
domky s typickými doškovými střechami. Procházka u
fantastických útesů Cliffs of Moher (Mohérské útesy). V
oblasti dolního toku Shannonu navštívíme oblast
Burren "skalnatá země", vydáme se k Poulnabrone
Dolmen a přesvědčíme se o výjimečnosti irské krajiny,
oblast holých a skalnatých návrší je botanicky i historicky velmi zajímavá. Odjezd na ubytování.
6. den: Snídaně. NP Connemara, kraj plný močálů, hor
a vřesoviš, kterému dominují dva horské hřbety.
Zastávka v městečku Letterfrack a v návštěvnickém
centru parku. V případě hezkého počasí lehká turistika
a výstup na Diamantovou horu s krásnými výhledy do
okolí. Malebné opatství Kylemore Abbey, impozantní
stavba, krásná viktoriánská zahrada, procházka po břehu stejnojmenného jezera a odjezd na sever do hrabství Sligo s nejvyšším počtem prehistorických památek.
Podvečerní Sligo na březích řeky Garavogue s dominantou horských dvojčat Knocknarea a Benbulben.
Ubytování v oblasti Donegalského zálivu.
7. den: Snídaně. Dokončení prohlídky města Sligo, dům
nejslavnějšího irského básníka W. B. Yeatse, opatství
Sligo Abbey a návštěva jednoho z nejvýznamnějších irských prehistorických pohřebiš v Carrowmore (kamenné kruhy, dolmeny, hrobky). Pokračujeme do Omagh,
kde navštívíme Ulstersko-americký NP věnovaný Irům,
kteří emigrovali do Severní Ameriky. Na závěr jedno z
nejhezčích severoirských měst Londonderry, městské
hradby, historické centrum. Odjezd na ubytování.
8. den: Snídaně. Pobřeží Atlantskému oceánu - nejmalebnější úsek pobřeží Causeway Coast. Zastávka u romantické zříceniny hradu Dunluce, který vévodí pobřežnímu úseku Causeway Coast a dramaticky se tyčí na
vrcholu čedičového skalního výběžku (sídlo rodu
MacDonnellů) - fotopauza. Ve chvíli, kdy spatříme Obrův
chodník (Giant´s Causeway) s pozoruhodnými šestibokými čedičovými sloupy UNESCO, pochopíme, proč naši předkové nevěřili, že vznikl přirozenou cestou.
Návštěva palírny Bushmills ve stejnojmenném městečku mezi Portrush a Ballycastle, poutní místo znalců irské
whiskey. Lehká pěší turistika v oblasti, ti odvážnější mohou překonat slavný visutý provazový most Carrick-aRede-Rope, 20 m dlouhý a 1m široký lanový most ve-

de ve výšce 30 m přes propast mezi pobřežními útesy
a ostrůvkem Carrick-a-Rede. Napříč malebným pohořím
Antrim přejedeme na ubytování do oblasti Carrickfergus.
9. den: Snídaně. Navštívíme jeden z nejkrásnějších irských hradů Carrickfergus, impozantní středověká pevnost Severního Irska a podél zátoky Belfast Lough, kde
se r. 1690 vylodil Vilém Oranžský na své cestě do bitvy
o řeku Boyne dojedeme do Belfastu, města pyšnícího se
viktoriánskými budovami. Navštívíme nové a unikátní
Muzeum Titaniku, právě zde v Belfastu, byla lo postavena. Projdeme si historické centrum vč. extravagantní
budovy radnice z bílého portlandského kamene a shlédneme i další budovy na Donegall square. Po pobřežní
silnici pokračujeme k sídlu rodu Londonderryů do Mont
Stewart House, okázalému sídlu s nevídanými interiéry
a zahradami. Krátkým trajektem se přeplavíme přes jezero Strangford Lough k podvečerní návštěvě městečka
Downpatrick, pojmenovaného po irském národním
světci, jehož život je spojen s mnoha místy ležícími v této části hrabství - exteriér katedrály Down Cathedral, která je výsledkem 16 stol. trvajících prací a oprav, zastávka
u hrobu sv. Patrika. Odjezd na ubytování.
10. den: Snídaně. Severně od Dublinu navštívíme lokalitu mýtického významu a návštěvnické centrum oblasti Newgrange, oblast opředena tajemstvím.
Pokračujeme do oblasti NP Wicklow Mountains, pěší
procházka kolem jezer, prohlídka klášterního komplexu
Glendalough, jedno z nejdůležitějších, raně křesanských
míst v Irsku, odpoledne krátká prohlídka zahrad
Powerscourt Gardens a odjezd do Dublinu, návštěva vyhlášené čtvrti Temple bar s bezpočtem pubů, ubytování.
11. den: Snídaně. Program „A” Dokončení prohlídky
centra Dublinu vč. katedrály sv. Patrika a muzea pivovaru Guiness - starý pivovar, vyhlídková věž ve tvaru
pinty. Přejezd trajektem z/do severního Walesu - ostrov
Anglesey a dále na ubytování do Anglie. Program C
Dle letového řádu a časových možností prohlídka
Dublinu. Transfer na letiště a odlet do Prahy.
12. den: Program „A” Po snídani odjezd do ČR, přejezd kanálu La Manche, tranzit přes Francii a Německo.
13. den: Předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
až 9
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q GK 33 13 A 15.8. - 27.8.
24 390,viz text
+6 900 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
odlet ČR
kód
od
do
2lůžk.
Q GK 33 11 C 15.8. - 25.8.
28 990,PRAHA
+6 100 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

⌧

of Cashel, který byl po celá staletí symbolem královské a
církevní moci a dodnes je nefotografovanějším objektem
v Irsku. Podvečerní zastávka v Kilkenny, nazývaném
mramorovým městem. Největší zajímavostí je hrad z
12. stol., Černý klášter, který patřil dominikánům, a
katedrála sv. Canice, která je považována za nejkrásnější
gotickou stavbu Irska. Ubytování u Kilkenny.
7. den: Snídaně, dopoledne odjezd směrem ke Kildare,
ležícího v srdci dostihového kraje. Návštěva státního
hřebčince National Stud, rozkládajícího se na ploše 400
ha, součástí je i japonská zahrada z doby Edvardovců.
Pokračování cesty do malebného údolí Glendalough,
nazývanému "Irské Delfy. Zde keltský světec Kevin založil kolem roku 600 sídliště a klášter u jezer Upper a
Lower Lakes. Ubytování u Dublinu.
8. den: Po snídani odjezd do Dublinu a rozloučení s
Irskem návštěvou muzea Guinessova pivovaru. Transfer
na letiště, odbavení a odlet z Dublinu do Prahy (za příplatek transfer do Brna).
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