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Irsko + Severní Irsko  - Dublin, Bushmills, Giant’s Causeway, Ballintoy, ostrov Rathlin
Málo navštěvovaná místa, ale o to krásnější příroda. Budete 
unešeni z Giants Causeway a procházkou po útesech.

Program:
1. den V dopoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie. 

2. den Brzy ráno přeplujeme La Manche a po obědě dorazíme do Liverpoolu, 
kde nás přivítá muzeum Beatles, projdeme si St. Mathews street, kde býval 
legendární klub Cavern Club, prohlédneme Albert´s Docks. 
Večer se ubytujeme v Liverpoolu. 

3. den Cestou do přístavu v  Holyhead se zastavíme ve známém velšském 
viktoriánském letovisku LLandudnu - kolonáda podél 3 km dlouhé pláže, 
zábavní molo vybíhající 666 m do moře, nádherné výhledy z 207 m vysokého 
útesu Great Orme, to vše potěší každého návštěvníka - mezi nimi byl i Lewis 
Carrol, který jisté slečně Alici zde vyprávěl jímavé příběhy a Alenka v říši 
divů byla na světě. Poté navštívíme městečko s nejdelším názvem na světě 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantisiliogogogoch. V cca 14 
hod se přeplavíme do Irska. 
Večer se ubytujeme v hostelu v Dublinu.

4. den Dopoledne si prohlédneme hlavní dublinské atrakce – Trinity College 
s proslulou Book of Kells, nejstarším dochovaným rukopisem křesťanské 
Evropy, živá obchodní třída Grafton Street a ctitelé pěnivého moku si dozajista 
nenechají ujít prohlídku muzea v pivovaru Guinness (shlédnutí výrobního 
procesu výroby piva), milovníci literatury zase rodný dům G. B. Showa. V areálu 
klášteru Monasterboice si prohlédneme dva nejhezčí z vysokých křížů v Irsku 
z 12. století a nejvyšší, 40m válcovou věž, krátce se zastavíme v Belfastu, kde 
si vyfotíme unikátní royalistické nástěnné malby
Ubytování v hostelu v Severním Irsku.

5. den Nový den přivítáme a radost si uděláme v nejstarší palírně whiskey na 
světě Old Bushmills Distillery, bystře si prohlédneme nejpůsobivější trosky 
hradu Dunluce Castle na celém severním pobřeží a pak svižným krokem 
vyrazíme k jednomu z přírodních divů světa Obrovu Schodišti – Giant´s 
Causeway, kde se najednou ocitneme v jiném světě – světě 60 milionů let 
starých čedičových sloupů, kterých je cca 37 000 a po těchto dechberoucích 
útesech dojdeme zpět k našemu ubytování.
Ubytování v hostelu v Severním Irsku.

6. den Pravou Irskou kávu si dáme v zajímavém přístavu a oblíbeném 
místě umělců Ballintoy, pak odvážnější z nás se pohoupají ve výšce 25m 
na provazovém, 20m dlouhém mostě, vedoucím na ostrov Carrick-a-rede 
Island – vyhledávaného lovci lososů, v živém přístavu Ballycastle se nalodíme 
na loď a vydáme se na průzkum ostrova Rathlin Island, kde budeme bloumat 
mezi kamennými ruinami pozůstatků z dřevních časů i doby kamenné. Z Bull 
Pointu se pokocháme pohledy na divoké útesy a ptačí rezervaci.
Ubytování v hostelu 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 

Carrick-a-rede

Giant‘s Causeway

výhled z terasy hostelu

Dublin

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

8 dnů / 4 nocí hostel 10.590 Kč

9 dnů / 5 nocí hostel 11.390 Kč

10 dnů / 6 nocí hostel 12.390 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování se snídaní, 
průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti 
STORNU zájezdu.

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

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

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. 
Ubytování v hostelu v Dublinu

8. den ranní trajekt z Dublinu do Holyheadu
Chester - město ležící na hranicích Anglie a severního Walesu, jedno 
z  nejpozoruhodnějších měst se středověkými hradbami a černobílými 
hrázděnými domy
Večer ubytování v Oxfordu

9. den Oxford – sídlo nejstarší univerzity v zemích používající angličtinu, 
pěší okruh kolem nejstarších kolejí, univerzitního kostela, knihovny, čítárny, 
promoční síně a dalších historických památek, možnost návštěvy jedné 
z univerzitních kolejí - New College, kde se natáčel film Harry Potter, výstup 
na věž kostela St. Mary´s Church, odkud je krásný výhled na město i okolí nebo 
návštěva nejstarší botanické zahrady v Británii či přírodovědné muzeum. 
Ve večerních hodinách odjezd do Doveru, přeprava trajektem.

10. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR v odpoledních hodinách


