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7. 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 hostitelských rodinách v okolí Dublinu

8. den Wicklow Moutains - v minulosti tradiční útočiště lapků a také pout-
níku, kteří hledali klid v  duši v  posvátném Glendaloughu, komplexu kláš-
terů, založený sv. Kevinem v  šestém století, nacházejícího 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 hostitelských rodinách v okolí Dublinu 

9. den Celodenní prohlídka hlavního města Dublin, kde si prohlédneme hlav-
ní atrakce – Jeanie Johnston, jedna z  tzv. „rakvových lodí“, které převážely 
irské emigranty prchající před hladomorem do Nového světa. Navštívíme také 
Trinity College s proslulou Book of Kells, nejstarším dochovaným rukopisem 
křesťanské Evropy. Podíváme se do slavné kulturní čtvrti Temple bar plné ty-
pických irských pubů, které žijí především nočním životem. V případě zájmu 
je možná prohlídka bývalé palírny whisky Jameson nebo pivovaru Guinness 
storehouse, seznamující s historií a výrobou těchto tradičních irských moků. 
Minout nesmíme ani obchodní třídy Grafton a O’Connell Street. 
Večer se v Dublinu nalodíme na trajekt (cca ve 21:00), přeplujeme do Walesu, 
noční přejezd do Londýna.

10. den V Londýně si užijeme věci obvyklé a možná tam objevíme i něco nového. 
Ve večerních hodinách přeprava trajektem/tunelem do Francie.

11. den Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 

Irsko - ubytovaní na trajektu -  Dublin, Mohérové útesy, Burren, Bunratty Castle, Adare 
Smaragdový ostrov – nejzápadnější výběžek evropské civilizace, 
nádherná příroda plná jezer, divokých pobřeží a  písečných 
pláží jdou ruku v ruce s megalitickými a keltskými památkami. 
Nechybí ani romantické hrady, pevnosti a  kláštery, stále živé 
legendy, fantastická atmosféra s  živou hudbou a  tancem 
v tradičních hospůdkách, kterou doplňují příjemní lidé proslulí 
svou pohostinností.

Program:
1. den Odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie

2. den Příjezd do Francie v odpoledních hodinách.
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, po kterém nás čeká přejezd 
na západ ostrova. Po  cestě navštívíme 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 oblasti NP Killarney. Ubytování v hostelu v okolí Killarney

4. den Ráno začneme objevovat krásy NP Killarney – zastavíme se u hradu 
Ross Castle, odkud se můžeme vypravit na  krátký výlet loďkou, která nás 
odveze na  ostrov Innisfallen, kde se nachází ruiny starého opatství ze 
6. století. Mniši tu po  několik století psali historicky významnou kroniku 
popisující rané dějiny Irska. Poté se přesuneme a  prozkoumáme magické 
ruiny františkánského opatství Muckross Abbey z  15. století. Nádhernou 
irskou přírodou se pokocháme během vycházky kolem jezera Muckross 
Lake. Minout nesmíme ani Meeting of the Waters, kde se střetávají všechna 
tři slavná jezera NP Killarney a podíváme se také k vodopádu Torc, padajícímu 
z výšky 20m. Na závěr dne se v případě času a zájmu zastavíme v městečku 
Killarney, které je známé svou katedrálou a  historickým centrem plným 
obchůdků hrajících všemi barvami. Ubytování v hostelu v okolí Killarney

5. den Celodenní výlet po tradiční a turisticky proslulé cestě zvané Ring 
of Kerry - nejdivočejší a  nejkrásnější scenérie západního pobřeží Irska, 
jízda panoramatickou silnicí kolem poloostrova Iveragh. Cestou zastavíme 
na  několika zajímavých místech – např. Skellig Experience na  ostrově 
Valentia, které dává návštěvníkům nahlédnout do  života mnichů, kteří 
obývali od  6. století pustou skálu vyčnívající z  oceánu, kde se dochoval 
starokřesťanský klášter, včetně několika cel ve tvaru včelích úlů. Tento těžce 
přístupný a  nehostinný ostrůvek nese název Skellig Michael - památka 
UNESCO, která se proslavila také natáčením filmu Star Wars. Den zakončíme 
nádhernou vyhlídkou Ladies View, odkud budeme mít výhled na NP Killarney 
pěkně z vrchu. Ubytování v hostelu v okolí Killarney

6. 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.

Rock of Cashel

Dublin

GlendaloughCena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 3x pedagogický dozor. 
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

CENA ZAHRNUJE:  Dopravu dle programu zahraničním busem s WC a klimatizací, trajekt na 
trase Cherbourg – Rosslare, Dublin – Holyhead, Dover Calais, nocleh v kajutách na trajektu Cher-
bourg – Rosslare, nocleh v hostelu v Irsku se snídaní, nocleh v hostitelských rodinách s plnou 
penzí, službu průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti 
STORNU zájezdu

CENA NEZAHRNUJE: vstupné, kapesné, drobná EUR na WC (tranzit), obědy, večeře 
v hostelu/hotelu 

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

8 dnů / 4 noci  kajuty / hostel 10.990 Kč

9 dnů / 5 nocí kajuty / hostel 11.890 Kč

9 dnů / 5 nocí kajuty / hostel / rodiny 12.590 Kč

10 dnů / 5 nocí kajuty / hostel 12.790 Kč

10 dnů / 5 nocí kajuty / hostel / rodiny 13.490 Kč

11 dnů / 5 nocí kajuty / hostel  13.790 Kč

11 dnů / 5 nocí kajuty / hostel / rodiny 14.490 Kč


