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rukopisem křesťanské Evropy, živá obchodní třída Grafton Street, milovníci 
literatury si nenechají ujít rodný dům G.B.Showa. V  případě času a zájmu 
prohlídky palírny Jameson.
Odpoledne nás uvítá Newgrange/Knowth - věhlasný megalitický komplex, 
který nechybí na seznamu Unesco. 
Večer se nalodíme na trajekt, přeplujeme do Walesu, noční přejezd do 
Londýna.

9. den V Londýně si užijeme věci obvyklé a možná tam objevíme i něco 
nového...Ve večerních hodinách nabereme směr Praha

10. den Když k nám bude Štěstěna příznivá, do ČR se navrátíme v odpoledních 
hodinách. 

Irsko - ubytovaní na trajektu -  Dublin, Mohérové útesy, Burren, Bunratty Castle, Adare 
Irsko - Nejzápadnější výběžek evropské civilizace, nádherná 
příroda a keltské památky, divoké pobřeží a písečné pláže, 
smaragdová jezera, romantické hrady, pevnosti a kláštery, 
stovky jezer a řek, stále živé legendy, fantastická atmosféra 
v místních hospůdkách a příjemní lidé.

Program:
1. den V podvečer odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie

2. den Zastávka ve francouzském Bayeux, katedrála, tapisérie zachycující 
bitvu u anglického Hastings z roku 1066 n.l. Odpoledne příjezd do Cherbourg, 
nalodění na trajekt, kolem 18 hod vyplutí směr Irsko 
Ubytování v kajutách.

3. den Kolem poledne vylodění v irském Rosslare, návštěva Rock of Cashel 
– nejfotogeničtější klášterní komplex v Irsku vypínající se na čedičové skále, 
v Cahiru se potěšíme půvabnou Swiss Cottage – rustikální stavba známého 
architekta Johna Nashe a přejedeme do  NP Killarney, kde se ubytujeme. 
Ubytování v hostelu v Killarney

4. den Ráno začneme objevovat krásy NP Killarney – ruiny františkánského 
opatství Muckross Abbey z 15. století, Ross Castle, při vycházce mezi jezery k 
Meeting Waters se budeme kochat nádhernou přírodou, poté přejedeme na 
nádhernou vyhlídku Ladies´View, kde budeme mít vše jako na dlani
Ring of Kerry – okružní výlet na poloostrov
Ubytování v hostelu v Killarney

5. den Adare - zastávka v  jedné z  nejhezčích irských vesnic s  doškovými 
chaloupkami
Bunratty Castle - nejzachovalejší středověký hrad v Irsku z 15. stol. a skanzen 
na okolních pozemcích hradu - ukázka života na irském venkově v 18.-19. stol. 
(doškové chaloupky, dělnické domky, vesnická a georgiánská architektura)
Ubytování v hostelu v okolí Burrenu.

6. den Cliffs of Moher – nejvyšší útesy v Evropě mající přes 200 m a padající 
kolmo do Atlantického oceánu, podle počasí procházka po útesech  po snídani 
odjedeme směr západní pobřeží a navštívíme Burren - tajuplná krajina plná 
kamenů - pokroucených vápencových útvarů, holé skalnaté návrší plné děr, 
botanicky zajímavá oblast, prehistorické památky Poulnabrone Dolmen - 
nejzachovalejší dolmen v  Irsku, kamenný hrob, nejfotografovanější pravěká 
památka v Irsku. 
Ubytování v  Dublinu

7. den Wicklow Moutains - v minulosti tradiční útočiště lapků a také 
poutníku, kteří hledali klid v  duši v  posvátném Glendaloughu, komplexu 
klášterů založeného sv. Kevinem v  šestém století nacházející se v  jednom 
z  nejmalebnějších jezerních údolí v  Irsku, v panském sídle Powerscourtu 
nás okouzlí krása proslulých tamních viktoriánských zahrad s  japonskou 
zahradou, ba i psí hřbitov je k vidění. Na rozloučenou nás čeká Powerscourt 
Waterfall se svými 130 metry nejvyšší v Irsku
Ubytování v Dublinu. 

8. den Dopoledne strávíme v Dublinu, kde si prohlédneme hlavní dublinské 
atrakce – Trinity College s proslulou Book of Kells, nejstarším dochovaným 

Rock of Cashel

Dublin

Glendalough

Možnost ubytování v hostitelských rodinách v Irsku.

Cliffs of Moher

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor. 
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, v kajutách ubytování bez 
stravy,  v hotelu / hostelu ubytování se snídaní, v rodinách ubytování s plnou penzí, průvodce, 
trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájez-
du, barevná mapa Londýna.

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP + EUR, drobná EUR (tranzit)

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

8 dnů / 4 noci  kajuty / hostel / hotel 11.190 Kč

9 dnů / 5 nocí kajuty / rodiny / hostel / hotel 12.290 Kč

10 dnů / 6 nocí kajuty / rodiny / hostel / hotel 13.390 Kč


