IRSKA - 4 DNI
1. DAN:
Avtobusni transfer do letališča v Benetkah. Po
ureditvi formalnosti polet proti glavnemu mestu
Irske - DUBLINu. Po pristanku vožnja do mesta
CLONMACNOISE ob reki Shannon, ki velja za
najstarejše samostansko središče Irske (VI.
St.). Po ogledu vožnja do mesta GALWAY,
namestitev v hotel, kratek ogled mesta, večerja
v tipični irski restavraciji ob nastopu folklorne
skupine. Povratek v hotel in nočitev.

DUBLIN - GRAD

GRAD BUNRATTY

2. DAN:
Po zajtrku si bomo ogledali znamenite KLIFE
MOHER, ki se dvigajo visoko nad morjem.
Naslednji ogled bomo namenili muzeju na prostem BUNRATTY CASTLE, kjer je prikazan način
življenja v preteklih stoletjih. Ogledali si bomo
tudi grad, nato pa nadaljevali do vasice ADARE.
Slikovite hišice in zanimiva arhitektura vas bo
zagotovo presenetila. Tokrat se bomo nastanili v
hotelu v mestecu LIMERIC, večerja in nočitev.

3. DAN:
Po zajtrku vožnja proti vzhodu, prvi postanek pa bo
za ogled utrdb ROCK OF CASHEL iz 4. in 5. st., kjer
je bil sprva sedež kraljev in nato škofovski sedež.
Ogled Katedrale, kapele CORMAC’S in Okroglega
stolpa (ROUND TOWER). Čaka nas še vožnja do
glavnega mesta Irske DUBLIN in obisk znamenite
pivovarne GUINNESS, kjer bomo spoznali
proizvodnjo piva ter ga nekaj tudi preizkusili.
Namestitev v hotel in večerja. Po večerji
priporočamo še obisk katerega znamenitega PUB-a.

ROCK OF CASHEL

KLIFI MOHER

VASICA ADARE

GUINNESS PIVO

4. DAN:
Po zajtrku dopoldanski ogled mestnih znamenitosti
MOST O’CONNELL, TRG ST. STEPHEN GREEN,
TRG LEESON, KATEDRALA CHRISTCHUCH,
KATEDRALA ST. PATRIC, DUBLINSKI GRAD in
TRINITY COLLEGE. Nekaj časa boste še prosti do
odhoda na letališče. Polet bo v poznih popoldanskih
urah, po pristanku pa sledi še transfer do Ljubljane.

DUBLIN - KATEDRALA ST. PATRIC

CENA 679,00 €

DUBLIN - TRINITY COLLEGE

CENA je kalkulirana za udeležbo 45 oseb in vključuje: avtobusne transferje in prevoze po programu, letalsko vozovnico, vse varnostne in
letališke takse, DDV, 3 x nočitev in zajtrk v hotelih 3***, 1 x večerja v tipični restavraciji s folkloro, 2 x večerja v hotelu, vse vstopnine po
programu vključno s pokušino piva v pivovarni, strošek našega vodnika in agencije. Vodi Tadej Jakopič !
DOPLAČILO za enoposteljno sobo cca 60,00 €.
Priporočamo sklenitev dodatnega nezgodnega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA bodo sestavni del pogodbe o izvedbi.
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