Biuro Usług Turystycznych BARBARA
00 - 216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
tel. / fax. (22) 635 55 54,503 410 649
e–mail: biuro@barbara-travel.eu
www.barbara-travel.eu

WYCIECZKA DO IRLANDII (samolot).
Termin: 03.07 – 10.07.2021 r. (8 dni).
CENA: 3.800 ZŁ.+ 10 zł na TURYSTYCZNY Fundusz Ubezpieczeniowy.
Cena obejmuje następujące świadczenia:
1.
2.
3.
4.

Przelot na trasie WARSZAWA – DUBLIN – WARSZAWA.
Transfery lotnisko – hotel – lotnisko.
Transport autokarem z klimatyzacją podczas zwiedzania.
7 noclegów w hotelach klasy turystycznej, w pokojach 2 osobowych z łazienkami, ze śniadaniami
w formie bufetu i kolacjami serwowanymi.
5. Pilota i tłumacza BUT BARBARA.
6. Ubezpieczenie- koszty leczenia do 10 tys. Euro, nieszczęśliwe wypadki 2.000 Euro, bagaż 200 Euro.
Cena nie obejmuje:
1. Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodników miejscowych około 110 EURO.
2. Napoi do kolacji.
3. Ubezpieczenia od kosztów leczenia chorób przewlekłych.
4. Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu w wysokości 2,8 % ceny wycieczki.
5. Dopłaty do pokoju 1 osobowego.

Program wycieczki
03.07.2021 t. (sobota).
Godz. 9.00 - zbiórka na MDL Okęcie przy stanowisku Irlandzkich Linii Lotniczych AER LINGUS.
Godz. 10.55 - wylot do DUBLINA, czas przelotu 2,55 minut. W cenie biletu bagaż główny 15 kg,
bagaż podręczny 10 kg o rozmiarach 55 cm x 40 cm x 24 cm. Na pokładzie posiłek i napoje na koszt
klientów. Na pokład można zabrać własne kanapki i napoje kupione w strefie bezcłowej.
Godz. 12.50 - lądowanie w Dublinie.
Godz. 14.00 - zwiedzanie DUBLINA z przewodnikiem lokalnym. Objazd miasta. Średniowieczna część
miasta z kościołem Chrystusa, Katedrą Św. Patryka, Parlamentem, Narodową Galerią, Parkiem
Phoenix. Zwiedzanie TRINITY COLLEGE najbardziej prestiżowego Irlandzkiego Uniwersytetu z
1592 r. założonego przez Królową Elżbietę I. Kolacja i nocleg
04.07.2021 r. (niedziela).
Śniadanie bufet.
Godz. 8.45 – wyjazd do KILBEGGAN .Godz. 9.30 - zwiedzanie lokalnej destylatorni whisky z 1757 r.
Godz. 11.30 - wyjazd do CLONMACNOIS i zwiedzanie pozostałości celtyckiego klasztoru założonego
przez Św. KIERUNA w 545r. Najstarsze ruiny pochodzą z IX w. Są to mury małej katedry, dwie
okrągłe wieże i pozostałości kilku kościołów i wysokich krzyży.
Godz. 14.00 - wyjazd do GALWAY i zwiedzanie celtyckiej stolicy IRLANDII. Starówka z XIX w.,
nabrzeża, Luk Hiszpański, średniowieczny Kościół Św. Mikołaja. Kolacja i nocleg.

..................................................
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05.07.2021 r.(poniedziałek).
Śniadanie bufet.
Przejazd przez księżycowy krajobraz płaskowyżu BURREN, wapienną skałę zbudowaną z płaskich,
nieregularnych płyt przypominających wielki bruk z alpejską i arktyczną roślinnością, kolorowymi
ptakami, prehistorycznymi cmentarzami i grobami.
Godz. 13.00 – postój i podziwianie 230 metrowych klifów MOHER, wizytówki Zielonej Wyspy,
nadmorskiego urwiska z iłołupku i piaskowca z potężną ścianą ciągnącą się na długości 8 km.
Godz. 14.00 – przejazd do BUNRATTY i zwiedzanie ZAMKU Wikingów jednego z najlepiej
zachowanych w Irlandii. Spacer po Folklorystycznym Parku gdzie na 10 hektarach zrekonstruowano
irlandzkie chaty i sklepy z końca XIX w. Odtworzono wiejską ulicę z kuźnią, autentycznym pubem
Durty Nellys , sklepem tekstylnym, drukarnią i pocztą. Kolacja i nocleg.
06.07.2021r. (wtorek).
Śniadanie bufet. Przejazd przez LIMERICK i rzut oka na Zamek króla Jana bez Ziemi zbudowany
przez Normanów w XIII w. Zwiedzanie PÓŁWYSPU DINGLE najdalej na zachód wysuniętego punktu
Irlandii z pięknymi widokami, malowniczymi górami, długimi piaszczystymi plażami i różnymi
formacjami skalnymi. Kolacja i nocleg.
07.07.2021r. (środa).
Śniadanie bufet. Przejazd najpiękniejszą turystyczną trasą Irlandii PIERŚCIENIEM KERRY około
200 km. Jej piękno tworzą małe plaże, forty z epoki żelaza, stare klasztory i pejzaż uformowanych skał
przez ostatni lodowiec sprzed 10 tysięcy lat. Na trasie malownicze wioski rybackie, niewielkie góry,
wybrzeże Oceanu Atlantyckiego. Kolacja i nocleg.
08.07.2021 r. (czwartek).
Śniadanie bufet. Wyjazd do BLARNEY CASTLE i zwiedzaniem średniowiecznego zamku z 1446 roku.
W Zamku słynny Kamień z Blarney. Legenda mówi że pocałowanie kamienia daje dar elokwencji i
umiejętności przekonywania. Wokół zamku interesujący XIX wieczny ogród skalny.
Godz. 12.00 – wyjazd do CORK. Zwiedzanie miasta kupieckiego świetność swą przeżyło w XVIII w.
czerpiąc zyski z wyrobu masła. Miasto ma bogatą sieć mostów, nabrzeży i dróg wodnych. Starówka z
historycznymi uliczkami, Angielski Targ, gdzie na 150 stoiskach sprzedaje się mięso, owoce morza,
warzywa i sery. Kolacja i nocleg.
09.07.2021r. (piątek).
Śniadanie bufet. Wyjazd do KILKENNY i zwiedzanie najpiękniejszego średniowiecznego miasta
Irlandii z Katedrą Św. Kanisiusa oraz imponującym zamkiem z 1820 r.
Godz. 12.00 - przejazd przez Hrabstwo WICKLOW ogrodu Irlandii z bujnymi zielonymi polami i
drzewami. Postój w GLENDALOUGH pięknej dolinie z 2 jeziorami, gdzie Św. Kevin założył klasztor w
VII w.
Godz. 14.30 – przejazd do POWERSCOURT i zwiedzanie XVIII wiecznej rezydencji i ogrodu
krajobrazowego. Kolacja i nocleg.
10.07.2021r. (sobota).
Śniadanie bufet., przejazd do DUBLINA. Czas wolny a dla chętnych zwiedzanie GUINNESS
STORHOUSE Browaru z 1904 r. Był to pierwszy w Europie budynek ze stali. Jego masywne belki
żeliwne musiały udźwignąć ciężar ogromnych kadzi GUINNESSA w różnych etapach jego warzenia.
Kufel czarnego napoju można wypić w Barze Grawitacja na VII piętrze podziwiając widoki miasta i
okolic.
Godz. 15.00 – transfer na lotnisko
Godz. 17.40 - wylot do Warszawy liniami RYANAIR. Opłacony bagaż główny 15 Kg.. Bagaż podręczny
10 kg o wymiarach 55 x 40 x 20 cm oraz 1 mała torebka o wymiarach 35 x 20 x 20 cm. Lot 2,45 minut.
Godz. 21.25 - lądowanie w Modlinie.
- przy zapisem wpłata zaliczki – 30% ceny wycieczki i wybór miejsca w autokarze.
- bilety lotnicze wystawiane są na konkretne nazwisko i nie mogą być przepisane na inną osobę.
- wycieczkę realizujemy przy minimum 25 osobach.

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

