Irsko Grand Tour s výukou

Termín: březen 2019
Program:

1.den: Odjezd z Plzně ve večerních hodinách a přejezd
přes SRN do Normandie.

2.den: Dopoledne návštěva slavné Omaha Beach, kde
během druhé světové války proběhlo vylodění
spojenců v rámci operace Overlord. Poté zastávka na
Normandy American Cemetary a Memorial,
hřbitově, kde je pochováno téměř 10 tisíc vojáků, kteří
vylodění v Normandii zaplatili životem. Odpoledne
odjezd na trajekt do Cherbourghu a noční plavba do
Irska (ubytování v kajutách).

3.den: Dopoledne návštěva Irish National Heritage
Park (6€), skanzenu, kde je zmapováno osídlení Irska
od dob raně křesťanských. Odpoledne průjezd
nádhernou oblastí Wicklow Mountains a zastávka
v údolí dvou jezer Glendalough. Večer ubytování
v hostitelských rodinách v Dublinu.

4.den: Dopoledne výuka angličtiny (3 lekce).
Odpoledne prohlídka Dublinu a procházka
historickým centrem s průvodcem (Trinity College,
O´Connel Street, Dublinia, Guinnes, Sv. Patrik,
Oscar Wilde House…), poté osobní volno.

5.den: Dopoledne výuka angličtiny (3 lekce).
Odpoledne přesun do Belfastu, procházka historickým
centrem s průvodcem, zastávka u tzv. Peace Wall, jež
dělí katolickou a protestantskou část města. Návštěva
jedinečného muzea RMS Titanic (7£), které je
věnováno nejslavnější lodi, jež se zrodila v belfastských
loděnicích, Titanicu. Budete mít jedinečnou možnost
se v replice lodi podívat, jak cestovala šlechta a jak
vypadaly prostory určené pro chudáky, uvidíte
originální předměty z Titanicu a dozvíte se všechna
tajemství, která jej obklopují. Večer ubytování
v hostelu v Belfastu.

6.den: Brzy ráno přejezd na sever a průjezd tzv.
Causeway Coastal Road. Dopoledne průjezd Dark

Hedges, jedinečnou alejí, a procházka po Carrick a
Rede Rope Bridge (6,50£), závěsném mostu nad
Atlantikem. Odpoledne návštěva Giant Causeway (4£)
(Obrova chodníku), jednoho z přírodních divů Irska.
Večer ubytování v rodinách v Galway.

7.den: Dopoledne prohlídka NP Connemara, výstup
na Diamantovou horu a fotopauzy. Odpoledne
návštěva jednoho z nejkrásnějších panství v Irsku
Kylemore Abbey (6€), které je obklopené hlubokými
lesy a nádhernou viktoriánskou zahradou. Večer
návrat na ubytování do Galway.

8.den: Po snídani prohlídka slavných Cliffs of Moher
(4€), které strmě spadají do Atlantiku a řadí se mezi
nejvyšší útesy v Evropě. Odpoledne zastávka na dlouhé
písčité pláži Lahinch a přejezd do přístavu Rosslare.
Večer nalodění na trajekt.
9 – 10.den: Návrat do ČR.

Cena: 14 490,- Kč (plus vstupy a
kapesné)
Cena zahrnuje:
Doprava zájezdovým autokarem

4x ubytování v rodinách s plnou penzí
1x ubytování v hostelu se snídaní

Trajekt Cherbourgh – Rosslare - Cherbourgh s ubytováním
v kajutách
Služby průvodce

Pojištění CK proti úpadku
Cestovní pojištění

Asistence CK 24/7

Zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka

