
NAJLEPŠIE ZÁŽITKY NA TEJTO CESTE:

 

    (https://www.facebook.com/alchemytravelsk/reviews/)Skutočné hodnotenia od účastníkov

našich zájazdov si môžete prečítať kliknutím sem 

(https://www.facebook.com/alchemytravelsk/reviews/)

 

 Novinka: Máte vlastnú letenku?  Stretnite sa so skupinou až na zájazde.

Spoznáte írsky Dublin očami domácich a ochutnáte skvelé miestne tmavé pivo

Všetky vstupy sú zahrnuté v cene – kláštor Cloumacnoise, Kylemore Abbey, hrad Kilkeny a národný

park Killarney



Navštívime historické pivnice pravej írskej whisky v Tullamore Dew

Nevynecháme unikátne Moherské útesy

Cena je konečná vrátane všetkých táx

Zľava 250 EUR z celkovej ceny zájazdu, ak si letenku zabezpečíte sami.

Do časti „aké sú Vaše požiadavky“ pri rezervovaní zájazdu napíšte kód „vlastnaletenka„

Stretnutie so skupinou na hoteli v prvý deň zájazdu do 15:00 hod, let domov v posledný deň zájazdu

po 10:00 hod.



Viac informácií na vyžiadanie v cestovnej kancelárii. 

EURÓPA / ÍRSKO

Z e l e n á  k a m  a ž  o k o  d o v i d í

ÍRSKO (2020 / 2021)
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ITINERÁR ZÁJAZDU

ÍRSKO (2020 / 2021)


TERMÍNY TRVANIE CENA

29.08.2020 - 05.09.2021 8 (dni) 1200 € 
1300 €

01.05.2021 - 08.05.2021 8 (dni) 1300 €

28.08.2021 - 04.09.2021 8 (dni) 1300 €

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

 

letenky do Dublinu z Bratislavy alebo Viedne vrátane táx a poplatkov

všetky transfery v rámci destinácie

7 nocí v dvojlôžkovej izbe s raňajkami v hoteloch strednej kategórie

program a doprava uvedená v ponuke

služby expertného sprievodcu Alchemy Travel a miestneho sprievodcu

poistenie cestovnej kancelárie pre prípad insolventnosti

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ:

V prípade záujmu o jednolôžkovú izbu príplatok 250 EUR.

stravovanie okrem raňajok

osobné a individuálne výdavky účastníkov zájazdu

príplatok za batožinu do podpalubia (podľa hmotnosti od 25 EUR / osoba)

cestovné poistenie  – odporúčame v UNIQA

možnosť transferu Bratislava – letisko Schwechat a naspäť – 20 EUR / osoba, jednosmerná cesta 10

EUR / osoba





Map data ©2020 Google(https://maps.google.com/maps?ll=53.397513,-8.517442&z=7&t=p&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3)

Odlet z Bratislavy do írskeho Dublinu

Odlet priamym letom do írskeho Dublinu. Presun do nášho hotela a ubytovanie. Orientačná

prechádzka okolo hotela a prvé tmavé pivo.

1

Prehliadka Dublinu

Hneď po raňajkách vyrazíme do ulíc. Absolvujeme prehliadku mesta, čiastočne autobusom a

čiastočne pešo. Spoznáme skutočný život írskej metropoly, ale aj jej dejiny a bohatú kultúru.

Ochutnáme tiež niekoľko miestnych špecialít. Popoludní ostane trochu času aj na voľný

program. Večeru si dáme v pravom dublinskom pube. Nocľah v Dubline.

2

Clonmacnoise - Galway, návšteva historických pivníc s írskou whisky
Tullamore Dew a ochutnávka, kláštor Clonmacnoise

Dopoludnia navštívime múzeum a pivnice whisky Tullamore Heritage Centre. Pripravuje sa tu aj

likérová whisky Irish Mist, samozrejme ochutnáme. Pochopíme bohatú tradíciu írskej whisky.

Pokračujeme ďalej smerom na Galway na západnom pobreží Írska. Čaká nás fotogenická rieka

Shannon a kláštor Clonmacnoise zo 6. storočia - z tohto miesta priam dýcha bohatá keltská

história a tradície. Ubytovanie a nocľah v Clare/Mayo.
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Connemara, návšteva kláštora Kylemore Abbey

Po raňajkách si vychutnáme romantickú divokosť Írska. Ideme cez oblasť Connemara s

množstvom zelených kopcov, jazier a zálivov pozdĺž pobrežia. Väčšina miestnych obyvateľov

stále hovorí po írsky (ale aj po galsky). Ani pôvodné tradície sa veľmi nezmenili. Zastavíme sa aj

v kláštore Kylemore z viktoriánskych čias, postavenom v tudorskom štýle. Ubytovanie a nocľah

v Clare/Mayo.

4

Burren - Moherské útesy - Kerry

Vydávame sa na cestu na juh do oblasti Burren v Kerry. Oblasť Burren vyzerá ako obrovský

mesiac. Je to krasová oblasť, ktorá je domovom približne 2000 druhov vzácnych rastlín. Pod

povrchom sa vytvorila jaskynná krajina, ktorej skalné útvary sú staré dva milióny rokov.

Pokračujeme ďalej na úžasné útesy Moher, ktoré sa rozprestierajú viac ako 8 kilometrov pozdĺž

pobrežia Atlantického oceánu. Vychutnajte si úchvatný výhľad a dýchajte čerstvý vzduch

Atlantiku počas prechádzky. Pokračujeme k Tralee. Večera a nocľah s raňajkami v hoteli

strednej triedy v meste Kerry.

5

Okružná jazda po Kerry, národný park Killarney, návšteva
viktoriánskeho domu Muckross a jeho záhrad, kláštor Muckross

"Ring of Kerry" je 170 km dlhá panoramatická jazda okolo polostrova Iveragh. Skalnaté pobrežie

v juhozápadnom Írsku je v ostrom kontraste so stredomorskou vegetáciou, ktorá je spôsobená

vplyvom Golfského prúdu. Trasa nás prevedie množstvom malých dedín a pohorí do Moll's Gap

a na vyhliadku Lady - dvoch nádherných bodov, ktoré ponúkajú prekrásny výhľad na jazerá

Killarney. Popoludní dorazíme do národného parku Killarney. Navštívime dom Muckross House

(fakultatívne, možnosť rezervácie na mieste v závislosti od dostupnosti, cca. 11 EUR za osobu),

viktoriánsku vilu a jeden z najkrajších írskych domov. Elegantne zariadené izby odrážajú životný

štýl šľachty. V suteréne na druhej strane môžete vidieť, za akých podmienok museli

zamestnanci pracovať. Záhrady okolo domu Muckross House sú známe po celom svete pre

svoju krásu a najmä pre svoje azalky a rododendronové kríky. Prejdeme sa rozľahlou záhradou a

skalnatou záhradou z prírodného vápenca a po krátkej túre po pobreží jazera sa odvezieme na

samotu Muckross Friary. Tento františkánsky kláštor bol založený v 15. storočí a je stále

pozoruhodne dobre zachovaný. Návrat do hotela strednej triedy v Kerry.

6

Kilkenny - Dublin, návšteva hradu Kilkenny

Po raňajkách odchádzame z Kerry a prechádzame cez Kilkenny do Dublinu. Majestátne

staroveké múry Kilkenny Castle a veža nad mestom. Od 12. storočia je hrad domovom

Butlersovcov, jednej z najvplyvnejších rodín v Írsku. V 18. storočí bol kompletne prestavaný vo

viktoriánskom štýle. Po návšteve budete mať čas navštíviť centrum dizajnu Kilkenny, kde sa v

bývalých stajniach hradu prezentujú tradičné írske remeslá. Vrátime sa do Dublinu, kde máme

ešte čas na prechádzku centrom mesta. Večera a nocľah v 3-hviezdičkovom hoteli v Dubline.
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Odlet domov do Viedne/Bratislavy a ďalej na Slovensko

Dopoludnia sa odubytujeme a presunieme na letisko v Dubline, letíme do Viedne/Bratislavy.
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