IRSKA
DUBLIN, CLONMACNOISE, GALWAY, MOHER, BUNRATTY
ČAS POTOVANJA: 4 DNI
PROGRAM POTOVANJA: APRIL-MAJ 2017
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: PO TABELI

1. DAN: SLOVENIJA - DUBLIN
Zbor udeležencev potovanja na dogovorjenem mestu ob dogovorjenem času in prevoz na izbrano
letališče, od koder bo sledil polet zgodnji popoldanski proti Dublinu. Po pristanku bo sledil
poldnevni ogled mesta in njegovih glavnih znamenitosti. Ogledali si bomo severni del z GPO
(staro pošto) in Custom House, nato nas bo pot vodila preko širokega mostu O`Connell do trga St.
Stephen Green in trga Leeson, znanega po "jurijanskih" portalih. Videli bomo še katedralo
Christchurch ter katedralo Svetega Patricka, ki stoji na najstarejšem krščanskem delu Irske, v
bližini izvora, kjer je sveti Patrick pokristjanjeval meščane Dublina. Nastanitev v mladinskem
hotelu ter večerni sprehod ob reki Liffey do Temple Bara. Tu stojijo tudi vsi pomembnejši pubi v
mestu. Nočitev.
2. DAN: DUBLIN
Zajtrk. Nato sprehod po mestu mimo Dublinskega gradu do Trinity College ter ogled njihove
čudovite knjižnice in rokopisa "Book of Kelts". Gre za rokopisno kopijo svetega pisma, ki so jo
napisali irski menihi v 8.stoletju. Sprehod po ulici Grafton, kjer je možno nakupovanje ter ogled
kakšnega muzeja - National Museum ali National Galery. Popoldan bomo proti doplačilu obiskali
pivovarno Guinness, kjer nam bodo prikazali način pridobivanja slavnega črnega piva, na koncu
pa nam bodo ponudili še kozarček za pokušino. Nočitev.
3. DAN: DUBLIN - CLONMACNOISE - GALWAY
Zajtrk. Vožnja proti zahodu otoka s postankom v samostanu Clonmacnoise na reki Shannon.
Večkrat oplenjen s strani vikingov, stoji samostan še vedno kot impozantna ruševina. Po ogledu
se bomo odpeljali naprej do obale Atlantskega oceana in središča keltske Irske - študentskega
mesta Galway. Nastanitev v mladinskem hotelu in informativni ogled mesta. Možnost obiska
Irskega večera s folkloro. Nočitev.

4. DAN: GALWAY - MOHER - BUNRATTY - SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo odpeljali proti jugu do masivnih klifov Moher. Postanek za ogled, nato pa
bomo nadaljevali pot do čudovitega muzeja na prostem – Bunratty, kjer je prikazan način življenja

v prejšnjih stoletjih. Po želji ogled muzeja vključno s trdnjavo "Towerhouse". Popoldan vožnja na
letališče, od koder bo sledil polet proti izbranem letališču. Pristanek in prevoz proti Sloveniji.

INFORMATIVNA CENA POTOVANJA JE:
Pri 45 prijavljenih dijakih
479 €
Pri 30 prijavljenih dijakih
549 €

CENA VKLJUČUJE:
 letalsko vozovnico z vključeno ročno prtljago ter letališke
pristojbine,
 prevoz na izbrano letališče in nazaj,
 Prevoze po programu
 3 x nočitev z zajtrkom v mladinskem hotelu v Dublinu in Galwayu
 2x večerja (fish&chips ali podobno)
 Vstopnina v Clonmacnoise, Trinity Colege, Moher , Bunratty
 1 x prosto mesto za spremljevalca na 15 potnikov
 osnovno nezgodno zavarovanje
 Odlično vodenje
 organizacija in izvedba potovanja
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 - 5,91 € v primeru, da zavarovanje sklene najmanj 9 oseb.

OPOZORILO:
 V primeru občutnega zvišanja cen naftnih derivatov si pridržujemo pravico do zvišanja cene
celotnega aranžmaja po splošnih pogojih.

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, Bologna, 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 01.09.2016 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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