DUBLIN
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
NAČIN POTOVANJA: LETALO - LETALO

1. dan: SLOVENIJA – IZBRANO LETALIŠČE – DUBLIN
Zbor
potnikov
na
dogovorjenem
mestu
in
vožnja
na
bližnje
letališče
(Budimpešta/Bratislava/Dunaj), od koder bomo v dopoldanskih urah poleteli proti Dublinu.
Po pristanku se bomo odpeljali do hostla, kjer bomo nastanjeni, da bomo odložili prtljago.
Nato pa se bomo s “hop on hop off” avtobusom odpravili na panoramski ogled irske
prestolnice. Peljali se bomo mimo Trinity College, kjer je študiral znameniti irski pisatelj
Oscar Wilde in kjer hranijo dragocen rokopis Book of Kells. Nadaljevali bomo mimo St.
Stephens Green parka do katedrale Cristchurch ter starega mesta Dublinia, kjer je prikazano
življenje vikingov, do katedrale zaščitnika Irske - Sv. Patrika, ki ima izjemno bogato
zgodovino, do najbolj znane irske pivovarne – Guinness (ob doplačilu ogled pivovarne).
Nadaljevali bomo mimo Phoenix Park, kjer se že od leta 1750 nahaja rezidenca Irskega
predsednika. Nato pa ob reki Liffey mimo destilarne viskija Jameson do strogega mestnega
središča. Po želji sprehod po mestu in obisk Temple bara, kjer bomo doživeli pravo vzdušje
Irskega puba. Nočitev.

2. dan: DUBLIN
Po zajtrku se bomo posvetili spoznavanju mesta. Ogledali si bomo Trinity College (Kolidž Sv.
Trojice) iz 16. stoletja, ki ga je ustanovila tudorska kraljica Elizabeta I., čudovito knjižnico in
po mnenju nekaterih najlepšo knjigo na svetu – Book of Kells (knjiga iz Kellsa). Ta rokopis v
samostanski latinščini je prava zakladnica domišljije, humorja in opazovanja narave. Nato
se bomo podali čez reko Liffey na severno stran Dublina. Pot nas bo vodila mimo Custom
House-a, Abbey Theatre-a do St. Mary's Cathedral, nato pa mimo spomenika James Joyce-a
in Glavne Pošte do destilarne Jameson, z bogato tradicijo že od leta 1780 (ob doplačilu obisk
destilarne). Popoldne prosto za samostojne oglede. Za popestritev večera predlagamo
organiziran irski večer - večerja ob tradicionalni irski glasbi in plesu (ob doplačilu). Lahko
pa gremo na večerjo v manjši pub, kjer lahko tudi naletimo na živo glasbo. Nočitev.

3. dan: DUBLIN
Po zajtrku bomo nadaljevali z ogledom mesta. Sprehodili se bomo mimo Mestne hiše do
Dublinskega gradu, nato pa do Christchurch katedrale in starega mesta – Dublinia, kjer
bomo doživeli vikinški in srednjeveški Dublin. Popoldne še nekaj prostega časa za
samostojno raziskovanje (npr. obisk Narodne galerije, Narodnega muzeja, katedrale Sv.
Patrika…) oziroma nakupovanje na znameniti ulici Grafton. Pozno popoldne se bomo
odpravili na letališče, od koder bomo poleteli proti bližnjemu letališču. Prevoz v Slovenijo.
CENA VKLJUČUJE:
 letalsko vozovnico z vključeno ročno prtljago ter letališke pristojbine,
 prevoz na izbrano letališče in nazaj,
 prevoz z letališča do mladinskega hotela in nazaj,
 2 x nočitev z zajtrkom v večposteljnih sobah v mladinskem hotelu,
 vstopnino v Trinity College (Book of Kells),
 vstopnina v Dublinio in Christchurch,
 3-dnevna neomejeno uporaba mestnega avtobusa,
 “hop on hop of” panoramski ogled mesta,
 slovenskega vodnika in njegove stroške,
 organizacijo in izvedbo izleta.
DOPLAČILA:
 obvezno doplačilo: prijavnina 15 € na osebo,
 oddana prtljaga cca. - 25 € v eno smer
 vstopnina z degustacijo pivovarno Guiness – 20 €
 obisk proizvodnje in degustacija viskija Jameson – 15 €
 Irski večer – večerja s folklornim programom - 39 €
 Dublinski grad – 6,50 €
 Katedrala Sv. Patrika – 5,50 €
 Riziko odpovedi - 16 € v primeru, da zavarovanje sklene 15 oseb,
 Coris - 4,08 € v primeru, da zavarovanje sklene 9 oseb

POMEMBNO:
V kolikor se bodo cene letalskega prevoza povišale, si pridržujemo pravico do
spremembe cene.
Odhod/povratek je mogoč iz letališč: Trst, Treviso, Gradec, Celovec, Salzburg, Dunaj,
Zagreb, Ljubljana, Bratislava ali Bergamo/Milano, Budimpešta.

POMEMBNO:
Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v
menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona
pravico do odpovedi potovanja (če se za potovanje ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za
izvedbo potovanja). Cena potovanja je izračunana 26.05.2016 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni
del tega programa.
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