TO NEJLEPŠÍ Z IRSKA A SKOTSKA
Poznávací

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Poznávací zájezd, v jehož průběhu navštívíte Irsko, Severní Irsko a Skotsko. Země, které jsou si v mnohém podobné,
i když od nepaměti vždy usilovaly o svoji svébytnost.
Nejdelší zájezd z naší nabídky na Britských ostrovech, který zasahuje pouze do šesti pracovních dní. Odlet v pátek odpoledne
a návrat do Prahy v neděli dopoledne.
navštívíme všechna tři hlavní města Dublin, Belfast i Edinburgh
prohlédneme si nejzajímavější historické památky
nebude nouze o zajímavá přírodní místa, jako jsou Mohérské útesy, nebo jezero Loch Ness
ochutnáme skotskou whisky
čeká nás také plavba trajektem
Vybrali jsme to podstatné z každé země tak, abychom zachovali příjemné tempo zájezdu.
Ubytování je zajištěno v hotelech a v ceně zájezdu je také 8 večeří.
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TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

14. 7. - 24. 7. 2023

11 dnů

53 600 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenky Praha – Dublin a Edinburgh – Praha vč. let. tax ve výši 7 500 Kč
dopravu autobusem a trajekt z Irska do Skotska
10x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
9x snídaně (mimo poslední den), 8x večeře
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K15S (mj. na stornopoplatky nejen při onemocnění, ale také z důvodu nařízené karantény před
cestou do zahraničí, léčebné výlohy a to vč. onemocnění COVID-19)
CENA NEOBSAHUJE:
vstupy cca 40 EUR a 40 GBP
případné náklady spojené s testováním na Covid-19
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 7 300 Kč
příplatek č.1 (prohlídka královské jachty Britannia): 590 Kč
příplatek č.2 (Prohlídka palírny s ochutnávkou whisky): 350 Kč
POZNÁMKY:
Od 1.10.2021 je vstup do Skotska možný jen s cestovním pasem.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 20
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PROGRAM:
1. den: Odpoledne odlet z Prahy do Dublinu, transfer do hotelu. Večeře.
2. den: Dopolední procházka po irském hlavním městě Dublinu – O‘Connell Street, Trinity College, katedrála sv. Patrika.
Odjezd do hrabství Tipperary s krátkou zastávkou u Rock of Cashel, nejzachovalejším románskému kostelu v Irsku se
zbytky obří katedrály a věžovým hradem. Přejezd do Hrabství Kerry. Ubytování (2 noci). Večeře.
3. den: Podnikneme okružní jízdu „Ring of Dingle“ po pobřeží stejnojmenného poloostrova, který si vás jistě získá nejen
krásnými výhledy na moře, strmými pastvinami a divokými útesy, ale i svými majestátnými horami. Během dne se
zastavíme v malebném rybářském městečku Dingle, na pláži Inch, navštívíme nejlépe dochované oratorium v Irsku Gallarus
Oratory a podnikneme nenáročnou procházku. Návrat na ubytování. Večeře.
4. den: Po snídani přejezd krátkým trajektem přes ústí řeky Shannon. Zastávka u jednoho z nejznámějších míst Irska
– Mohérských útesů, které se tyčí až do výšky 200 m n., navštívíme informační centrum a projdeme se podél
útesů. Pojedeme po pobřeží, oblastí Burren, která je tvořena zvrásněným vápencovým povrchem. Zastavíme se na
ochutnávku irských sýrů na farmě Aillwee Cave. Ubytování. Večeře.
5. den: Dopoledne nejprve navštívíme město Galway. Poté nás čeká přejezd vnitrozemím ostrova do Belfastu – hlavního
města Severního Irska, které leží blízko ústí řeky Lagan do moře. Prohlídka města spojeného s fenoménem Titaniku,
projdeme se centrem města, kde uvidíme nejznámější místa jako například budovu městské radnice nebo místní operu.
6. den: Trajekt do Skotska a průjezd hrabstvím Ayrshire, podél pobřeží, oblastí písečných pláží se přes městečko Alloway
přesuneme do Glasgow. Procházka centrem největšího skotského města. Večeře.
7. den: Dopoledne volno v centru Glasgow. Následně si prohlédneme katedrálu sv. Munga a poté se přesuneme do Blair
Atholl nedaleko Pitlochry, kde navštívíme sídlo vévody z Atholu - Blair Castle. Zámek je vyhlášený jak svými zajímavými
interiéry, tak krásnými zahradami. Ubytování v podhůří Grampian Mountains. Večeře.
8. den: Nejprve se zastavíme v nejvýše položené palírně ve Skotsku - Dalwhinnie Distillery. Po prohlídce ochutnáme
místní whisky. Kolem jezera Loch Laggan přejedeme do Fort Augustus, které leží na břehu nejznámějšího skotského jezera
Loch Ness, a prohlédneme si soustavu zdymadel, která je součástí Kaledonského kanálu, nejdelšího vodního kanálu ve
Skotsku, spojujícího Severní moře a Atlantský oceán. Zastavíme u památníku Commando Memorial odkud bývá za příznivého
počasí pěkný výhled na nejvyšší horu Velké Británie - Ben Nevis. Ve Spean Bridge a navštívíme prodejnu s výrobky
z místního tradičního materiálu - vlny. Poté se přes Fort William vydáme po vyhlídkové silnici do malebného údolí Glen Coe.
Přes rozsáhlé vřesoviště Rannoch Moor budeme pokračovat na ubytování. Večeře.
9. den: Nejprve se zastavíme ve vesničce Luss na břehu největšího skotského jezera Loch Lomond. Pak navštívíme
královské historické město Stirling a Wallaceův monument, z něhož je pěkný výhled do kraje. Památník je věnován
lidovému hrdinovi Williamu Wallaceovi, který vedl Skoty ve válce za nezávislost. Poté si prohlédneme originální lodní výtah
Falkirk Wheel, který je jedinou stavbou tohoto druhu na světě a výrazně ulehčuje přepravu lodí mezi kanály. Nocleh (2
noci). Večeře.
10. den: Celý tento den bude věnován návštěvě Edinburghu. Nejprve se společně vydáme na Calton Hill, odkud budeme
mít celé město jako na dlani. Projdeme se po ulici Royal Mile, která vede od královské rezidence Holyroodhouse a parku,
jehož součástí je i kopec sopečného původu nazývaný „Artušův trůn“ až k impozantnímu hradu postavenému na vysoké
čedičové skále. Po společné prohlídce bude následovat individuální volno. Můžete navštívit Edinburgský hrad nebo některé
z muzeí. Zájemci mohou část odpoledne strávit spolu s průvodkyní návštěvou královské jachty Britannia, plavidla, které
bylo po více jak 40 let domovem Jejího Veličenstva a královské rodiny při jejich cestách (nutno objednat při rezervaci
zájezdu). V podvečer návrat na ubytování.
11. den: Ráno transfer na letiště a odlet do Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Irska bez zvláštních
omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje
společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení
podmínek vstupu odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší
informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk.
Aktuální podmínky vstupu do Irska: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE. Pro
klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: Podrobné informace na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zdravotní podmínky a doklady: Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či
epidemiologické povinnosti a mít s sebou potřebná potvrzení. Viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné
odstoupení od smlouvy o zájezdu z důvodu nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte
také pozornost platnosti svých certifikátů, podmínky vstupu se mohou měnit.
Cestovní doklady: Od 1.10. 2021 je vstup do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pro cestující z ČR
možný jen s cestovním pasem. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním
cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je
povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete na
webech www.mzv.cz a www.mzv.sk.
Aktuální podmínky vstupu do Skotska: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE. Pro
klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zdravotní podmínky a doklady: Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či
epidemiologické povinnosti a mít s sebou potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné
odstoupení od smlouvy o zájezdu z důvodu nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte
také pozornost platnosti svých certifikátů, podmínky vstupu se mohou měnit.

