VESELA IRSKA
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
DATUM POTOVANJA: APRIL – MAJ 2017
NAČIN POTOVANJA: LETALO

1. dan: SLOVENIJA – IZBRANO LETALIŠČE – CLONMACNOISE– GALWAY
Zbor potnikov na dogovorjenem mestu ob dogovorjenem času in vožnja do izbranega letališča (npr.
Benetke / Treviso, Budimpešta, Bratislava, Milano…), od koder bomo predvidoma v zgodnjem
popoldanskem času poleteli proti Dublinu. Po pristanku nas bo pot najprej vodila proti zahodu otoka,
prvi postanek pa bomo naredili pri znamenitem samostanu Clonmacnoise, ki se ponaša s čudovito
lego na reki Shannon. Večkrat oplenjen s strani vikingov, stoji samostan še vedno kot impozantna
ruševina, ki združuje vrsto kamnitih spoemnikov. Po ogledu se bomo odpeljali naprej do obale
Atlantskega oceana in središča keltske Irske - študentskega mesta Galway. Nastanitev v hotelu. Za
popestritev večera predlagamo Irski večer s tradicionalno glasbo in plesom. Nočitev.
2. dan: GALWAY – CLIFFS OF MOHER – DUBLIN
Zajtrk v hotelu, nato pa vožnja na najbolj dramatični del Irske – do mogočnih klifov Moher, ki se dvigajo
visoko nad odprtim morjem ob robu pokrajine Burren. Razprostirajo se ob 8 kilometrov dolgi obali in
segajo do višine 150 metrov. Pot nas bo nato peljala nazaj prosti vzhodi in prestolnici Dublin., kjer
bomo naredili panoramski ogled mesta. Peljali se bomo skozi Phoenix Park, kjer se že od leta 1750
nahaja rezidenca Irskega predsednika ter mimo katedrale Sv. Patrika, ki ima izjemno bogato
zgodovino. Med leti 1713 in 1745 je bil njen dekan Johnathan Swift, avtor Gulliverjevih potovanj. Po
želji in proti doplačilu si lahko ogledate še katedralo Christchurch in staro mesto Dublinia, kjer je
prikazano življenje vikingov. Ogled Dublina ne bi bil popoln brez obiska pivovarne Guinness, kjer nam
bodo prikazali način pridobivanja slavnega črnega piva, na koncu pa nam bodo ponudili še kozarček za
pokušino. Nastanitev v hotelu. Zvečer po želji sprehod po mestu in obisk Temple bara, kjer boste
doživeli pravo vzdušje Irskega puba. Nočitev.

3. dan: DUBLIN – IZBRANO LETALIŠČE – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo sprehodili mimo trga Leeson, znanega po "jurijanskih" portalih, do trga St.Stephen.
Po ulici Grafton bomo prišli do Trinity College-a kjer si bomo ogledali čudovito knjižnico in rokopis Book
of Kells. Nato nas bo pot vodila preko širokega mostu O`Connell do Custom House-a in stare pošte.
Nekaj prostega časa boste lahko namenili za samostojne oglede in nakupe na ulici Grafton. Proti
doplačilu lahko organiziramo tudi obisk destilarne Jameson, z bogato tradicijo že od leta 1780. Pozno
popoldan prevoz na letališče in zvečer polet na izbrano letališče. Pristanek in prevoz v Slovenijo.
INFORMATIVNA CENA POTOVANJA JE:
Pri 45 prijavljenih dijakih
430€
Pri 30 prijavljenih dijakih
475 €
CENA VKLJUČUJE:
 letalsko vozovnico in letališke pristojbine, vključena le
ročna prtljaga
 prevoz na izbrano odhodno letališče in nazaj v Slovenijo
 vse prevoze po programu po Irski
 vstopnine za ogled Trinity College, Clonmacnoise, Cliffs of Moher,
 2 x nočitev z zajtrkom v hotelih 3* (Galway in Dublin) v večposteljnih sobah,
 2x večerja ( fish˛chips ali podobno)
 slovenskega vodnika
 organizacijo in izvedbo izleta.
DOPLAČILA:
 1 kos oddane prtljage do max. 15 kg 30 €
 irski večer 35 €
 Dublinia in Christchurch katedrala
 Destilarna Jameson 15 €

CONDOR TRAVEL
Mariborska cesta 212, Celje
Pošta: 3211 Škofja vas

TEL: 03 492 46 40
FAX: 03 428 45 52
E-mail: groups@condor-travel.com
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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