
IRSKO
6-denní zájezd s kombinovanou dopravou (letadlo/mikrobus)

31. 7. – 5. 8. 2018  (úterý – neděle)
Irsko je v posledních letech velmi vyhledávanou turistickou destinací. Smaragdový ostrov se hlásí k svému 
keltskému dědictví. Narazíme tu jak na megalitické stavby, dolmeny z dob nejstaršího osídlení, tak i na staré 
katedrály, kláštery a malebná městečka. Dalším velkým magnetem je neopakovatelná krása zdejší přírody 
a irská pohostinnost. Tento šestidenní zájezd Vás přivede na nejatraktivnější místa Irska. 

PROGRAM
1. den: sraz na pražském letišti Terminál č. 1 ve 14 h, odlet do Dublinu, transfer do hotelu, večerní 
procházka, nocleh
2. den: po snídani celodenní prohlídka Dublinu – O´Connell Street, Trinity College, knihovna Chester 
Beatty, Národní muzeum, katedrála sv. Patrika, dublinský hrad, pivovar Guinness ad., nocleh
3. den: odjezd do malebného údolí Glendalough s jezery a historickými objekty z 5. až 12. století – působiště 
světce Kevina; přes Laragh, Arklow, Enniscorhy k impozantní zřícenině hradu Rock of Cashel u Tipperary  
a dále na prohlídku nejhezčího středověkého města Irska, Kilkenny, nocleh v Killarney
4. den: nenáročná turistika v národním parku Killarney, event. výstup na nejvyšší horu Irska, Carrantuohill 
– 1 038 m, opatství Muckross Abbey, Oghamské kameny s prastarými nápisy, nocleh v Limericku
5. den: pokračování přes Ennis k útesům Cliffs of Moher, procházka po útesech, Burren, památka 
UNESCO s hroby z doby kamenné, mohyly a dolmeny, kruhové pevnosti z doby železné, válcové věže  
a ranně křesťanské keltské kříže, nocleh v Galway
6. den: přesun přes Ballinasloe, Athlone, Navan do Newgrange na prohlídku slavné mohyly zimního 
slunovratu u Slane, návrat do Dublinu a odlet, přílet do Prahy ve večerních hodinách
Počasí: v Irsku se srpnové teploty pohybují mezi 11 až 20°C, sluníčko se střídá s dešťovými přeháňkami
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Cena: 22 970 Kč
Cena zahrnuje:

• leteckou přepravu v ekonomické třídě vč. poplatků
• 5 noclehů v hotelu 3* v dvojlůžkovém pokoji se snídaní
• dopravu mikrobusem
• český doprovod

Cena nezahrnuje:
• vstupné
• obědy a večeře
• cestovní pojištění (216 Kč)

Příplatky: jednolůžkový pokoj – 4 200 Kč
Podmínky: 
S přihláškou požadujeme zálohu ve výši 50% ceny zájezdu. Doplatek zájezdu je třeba uhradit  
do 30. 6. 2018. Při zrušení zájezdu požadujeme odstupné (storno) v závislosti na dni zrušení objednávky 
a skutečně vynaloženým nákladům následovně: od dne objednávky do 30. dne před odjezdem 50% ceny 
zájezdu, od 29. a později 100% ceny zájezdu. Storno poplatek v případě onemocnění, úrazu, živelné pohromy 
ap. kryje až do 80% cestovní pojištění. Účastník má právo postoupit smlouvu třetí osobě, avšak musí uhradit 
náklady za změnu. Letenky jsou vždy nevratné a neměnné. Pořadatel může bez poplatku zájezd zrušit, 
pokud se nepřihlásí min. počet 7 účastníků do 30. 4. 2018. Nejpozději 14 dnů před odjezdem obdrží účastníci 
pokyny k odjezdu.
Pořadatel zájezdu: Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, IČ 13521144, Náchodská 2686,  
39003 Tábor 3. 
Pořadatel má sjednáno pojištění podle zákona č. 159/1999 Sb. u UNION Poisťovňa, a.s, Bajkalská 29A,  
813 60 Bratislava.

Kontakt: tel. 261227903; email: info@voleman.cz

Závazné přihlášky přijímáme do 30. 3. 2018 
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