
Dvě tváře Irska 

 
 

27.6. – 5.7.2015 
Program: 

1.den:  Odjezd z Tábora v brzkých ranních hodinách přes SRN do francouzského St. Omer. Ubytování 

Lemon Hotel ve dvoulůžkových pokojích. 

 

2.den:  Brzy ráno přejezd Eurotunnelem do Velké Británie a přejezd autobusem do Pembroke a 

plavba trajektem do Irska. Dle časových možností zastávka na pobřeží Atlantiku. Večer ubytování a 

večeře v Dublinu v hostitelských rodinách. 

 

3.den: Dopoledne návštěva překrásného národního parku Wicklow Mountains. Procházka údolím 

Glendalough, které chrání jeden z nejosobitějších klášterních komplexů v Irsku. Prohlídka zdejší 

katedrály, válcové věže či „kuchyně“ sv. Kevina. Poté přejezd k nejvyšším irským vodopádům 

Powerscourt Waterfall.  Odpoledne zastávka v malebném přímořském letovisku Bray a výstup na 

Bray Head. Večer ubytování v Dublinu v rodinách. 

 

4.den: Celodenní pobyt v hlavním městě Irské republiky Dublinu. Dopoledne prohlídka historického 

centra s průvodcem (Grafton Street, The Spire, Trinity College, St. Patrick´s Cathedral, Christ Church 

Cathedral). Poté prohlídka Dublin Castle a návštěva nejslavnějšího pivovaru Guinness. Večer návrat 

na ubytování do rodin. 

 

 5.den: Dopoledne návštěva jednoho z nejstarších irských pohřebišť Loughcrew. Odpoledne přejezd 

do městečka Sligo, rodiště slavného spisovatele  W.B.Yeatse.  Poté návštěva hrabství Donegal, které 

se pyšní překrásnými plážemi. Večer ubytování v hotelu/hostelu  v Severním Irsku. 

 

6.den : Dopoledne procházka jedním z nejkrásnějších severoirských měst Londonderry. Poté 

vyhlídková jízda po Causeway Coast Route, údajně nejkrásnější pobřežní cestě na světě. Návštěva 

Bushmills, nejstarší irské palírny, a ochutnávka zdejší single malt whisky. Odpoledne zastávka u 

Obrova chodníku, tvořeného 37 000 čedičovými sloupy. Pro odvážlivce přechod přes Carrick a Rede 

Rope Bridge, provazový most zavěšený 25m nad mořskou hladinou. Ubytování v hotelu/hostelu 

v Severním Irsku, stejně jako předchozí den. 

 

7.den:  Dopoledne zastávka u Dark Hedges, jednoho z nejfotografovanějších fenoménů Irska, poté 

výlet na ostrov Rathlin Island. Odpoledne přejezd do Belfastu, krátká prohlídka historického centra 



s průvodcem a posezení ve slavné hospodě Crown Liquer Saloon, která je součástí UNESCO. Večer 

cesta trajektem do Liverpoolu a ubytování v kajutách. 

 

8.den : Ráno vylodění v Liverpoolu. Prohlídka města s průvodcem (Albert´s Docks, Paddy´s Wigwam, 

The Cavern, Beatles Story Museum. Odpoledne přejezd do Folkstone, cestou dle časových možností 

zastávka ve Stratfordu nad Avonou, rodišti W. Shakespeara. Okolo 19:00 cesta tunelem do Francie 

na ubytování. 

 

9.den : Po snídani odjezd zpět do ČR (návrat mezi 20 – 22 hod.) 

 

Cena: 14 990,- Kč 
Cena zahrnuje: 

*dopravu zahraničním autokarem 

*trajekt Pembroke – Rosslare 

*3x ubytování v Dublinu v soukromí s plnou penzí 

*2x ubytování hotel/hostel v Severním Irsku se snídaní 

*2x ubytování v hotelu ve Francii (1x snídaně) 

*trajekt Belfast – Liverpool s ubytováním v kajutách 

* Eurotunnel Calais – Folkstone - Calais 

*cestovní pojištění (léčebné výlohy, zavazadla, odpovědnost za škodu a storno zájezdu) 

*pojištění CK proti úpadku 

 

Pořadatel zájezdu:   

Cestovní kancelář CK Royal Příbram, Nina Maršíková, mobil: 777 898 967 email: info@ckroyal.cz                         

ve spolupráci s PhDr. Květou Fořtovou (mobil: 606 489 309, email: kvetafortova@seznam.cz), 

Ing. Lubošem Říčařem  (mobil: 602 720 268, email: lubos.ricar@seznam.cz) a                                             

Mgr. Ivou Karvánkovou (mobil: 606 550 529, email: karvankovi@volny.cz). 

Na www.angloworld.cz možno shlédnout fotky z minulých zájezdů. 

 

 

 

 

Závazná přihláška 

 

Jméno a příjmení…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Trvalé bydliště ……………………………………………..………………………………. Státní příslušnost …………..…………… 

 

Datum narození…………………………… Tel.: …………………………… E-mail: …………………………………………………… 

 

                                                                                                                     Podpis…………………………………………… 
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