Dublin ... w sercu Irlandii

Dublin…w sercu Irlandii - 3 dni
Podróż samolotem

Dzień 1: Dublin
przylot do Dublina
transfer do hotelu na przedmieściach Dublina
przejazd komunikacją miejską do centrum
zwiedzanie miasta - katedra św.
Patryka i Dublin Castle, a także założonego
przez Elżbietę I w 1592 r. uniwersytetu Trinity
College z najcenniejszym irlandzkim
zabytkiem piśmiennictwa – średniowiecznym
manuskryptem Book of Kells
powrót do hotelu
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Dublin
śniadanie
przejazd komunikacją miejską do centrum
zwiedzanie Guinness Storehouse –
kilkupiętrowej ekspozycji prezentującej dzieje
tego najbardziej popularnego towaru
eksportowego Irlandii. Wizyta kończy się w
zlokalizowanym na ostatnim piętrze, Gravity
Bar, z którego podziwiać można panoramę
Dublina.
następnie zwiedzanie Old Jameson Whiskey
Distillery zakończone degustacją
czas wolny na Grafton Street – ulicy znanej z
licznych pubów, klubów, restauracji i sklepów
powrót do hotelu
obiadokolacja
nocleg

Dzień 3: Glendalough
śniadanie
przejazd do Glendalough usytuowanego w
malowniczych górach Wicklow – zwiedzanie
pozostałości średniowiecznego klasztoru
(m.in. kamienny kościół św. Kevina, kamienna
okrągła wieża). Jest to jedno z najważniejszych
chrześcijańskich opactw w Irlandii, założone
przez św. Kevina w VI wieku.
lub
przejazd na zwiedzanie Malahide Castle
należącego nieprzerwanie przez 7 wieków do
rodziny Talbot oraz kolekcji ręcznie
wykonanych modeli pociągów, jakie przez
wszystkie lata istnienia kolei przemieszczały się
po terenie Irlandii.
transfer na lotnisko
przelot do Gdańska

Cena ustalana indywidualnie na życzenie Klienta - zapytaj o cenę .

Cena objemuje
2 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych,
hotele 3*
2 śniadania , 2 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL, składka TFG
transport - transfery z i na lotnisko
bilety wstępów

Cena nie objemuje
napojów do obiadokolacji
dopłat do pokojów 1 osobowych
kosztów komunikacji miejskiej oraz
kosztów przelotu, które są zmienne w
zależności od wybranego terminu,
szacowany koszt przelotu to ok.600 zł w
obie strony
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour Guide.
Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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