IRSKO - ZELENÝ OSTROV 55+

Poznávací, Zájezd 55+, Eurovíkendy

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
POZNÁVACÍ ZÁJEZD pro ty, kteří chtějí poznat krásy Irska V POHODOVÉM TEMPU bez náročnější turistiky.
Ubytování je zajištěno v hotelech s vynikající polopenzí.

Během zájezdu navštívíme oblast národního parku Connemmara, kde podnikneme nenáročnou
procházku a prohlédneme si jednu z nejromantičtěji vyhlížejících staveb Irska Kyllemore Abbey.
Vydáme se na okružní cestu na poloostrově Dingle s krásnými výhledy na moře. Budeme obdivovat
svéráznou přírodu v oblasti Burren, ohromující Mohérské útesy. Navštívíme Bunratty Castle na
největší irské řece Shannon a bývalé sídlo irských králů – Rock of Cashel. Nevynecháme samozřejmě
ani prohlídku hlavního města Irska - Dublinu.
Bonusy zájezdu:
●
●
●
●

léty prověřený program
zkušená průvodkyně paní Milada Zábršová
kvalitní ubytování a polopenze
využijte slevu 2 000 Kč, pokud jste starší 55 let

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

30. 5. - 4. 6. 2023

6 dnů

33 900 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Dublin a zpět vč. let. tax ve výši 7 000 Kč
dopravu autobusem
5x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
5x snídaně, 4x večeře
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K10S (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:
vstupné cca 50 EUR
případné náklady spojené s testováním
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 3 900 Kč
SLEVY:
2000 Kč - klienti nad 55 let - lze sčítat pouze s věrnostní slevou, při minimální platbě 50%
POZNÁMKY:
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

●

V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 20
●
●

PROGRAM:
1. den: Odpoledne sraz na letišti v Praze a večer odlet do Dublinu. Po příletu se vydáme směrem na západ ostrova.
Ubytování.
2. den: Tento den strávíme v oblasti Connemara s úžasně rozlehlou a divokou krajinou, které dominují dva horské hřebeny
národního parku. Navštívíme opatství Kyllemore Abbey, romanticky vyhlížející stavbu na břehu jezera, obehnanou
hradbami a krásnými zahradami. Podnikneme procházku v NP Connemara. Přejezd do města Galway, které je považováno
za centrum kultury a zábavy západního pobřeží. Krátká prohlídka města, ubytování a večeře.
3. den: Oblastí Burren, která je tvořena zvrásněným vápencovým povrchem, se přesuneme k jednomu z nejznámějších
míst Irska, Mohérským útesúm, které se tyčí až do výšky 200 m n.m. Poté se zastavíme v typické irské rybářské vesničce.
Nedaleko Limericku navštívíme Bunratty Castle s malým skanzenem. Odjezd na ubytování do Tralee (2 noci). Večeře.
4. den: Dopoledne se zastavíme v malebném rybářském městečku Dingle. Podnikneme okružní jízdu „Ring of Dingle“ po
pobřeží stejnojmenného poloostrova s krásnými výhledy na moře, strmými pastvinami a divokými útesy. Během dne
navštívíme nejlépe dochované oratorium v Irsku Gallarus oratory, zastavíme se na pláži Inch a podnikneme nenáročnou
procházku. Návrat na ubytování a večeře.
5. den: Ráno se projdeme krásným parkem a zahradami opatství Mucross House na břehu jezera Lough Leane. Lze dojít
až k malému vodopádu Torc Waterfall. Budete mít možnost si prohlédnout skanzen Mucross Farm. Poté budeme
pokračovat k Rock of Cashel – nejzachovalejšímu románskému kostelu v Irsku se zbytky obří katedrály a věžovým hradem.
Odjezd na ubytování, večeře.
6. den: Dopoledne prohlídka hlavního města Irska – Dublinu. Navštívíme národní katedrálu irské protestantské církve –
katedrálu sv. Patrika, která je největším kostelem v celém Irsku. Budete moci spatřit známá místa jako irskou univerzitu
Trinity College se slavnou knihovnou, nábřeží řeky Liffey, O´Connell Street, čtvrť Temple Bar a další. Odpoledne 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.

