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SMARAGDOVÝ OSTROV
S NÁVŠTĚVOU SEVERNÍHO IRSKA
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy v brzkých ranních hodinách,
ve večerních hodinách ubytování v hotelu F1 v Belgii
nebo Francii
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche,
přejezd do přístavu Holyhead ve Walesu s krátkou
zastávkou ve Stratfordu nad Avonou nebo v Chesteru
3. den přejezd nočním trajektem do Dublinu (plavba trvá cca
3,5 hodiny), celodenní návštěva irského hlavního města
– procházka po rušné třídě O’Connell Street, Bank of
Ireland, Temple Bar (čtvrť s úzkými dlážděnými
uličkami a domy ze 17. až 19. stol.), návštěva nejstarší
irské univerzity Trinity College včetně zhlédnutí Book
of Kells (iluminovaný rukopis), procházka kolem Dublin
Castle, Christ Church Cathedral a katedrály sv. Patrika
(největší irský kostel založený jako římskokatolický
v r. 1191, největší a nejzvučnější varhany v Irsku),
exkurze do pivovaru Guiness Storehouse, přejezd
do Monaghanu, ve večerních hodinách ubytování
v rodinách
alternativně: místo Guiness Storehouse bezplatná
návštěva National Gallery of Ireland
4. den celodenní výlet do severního Irska
návštěva zříceniny středověkého hradu Dunluce Castle
(místo natáčení populárního seriálu Hra o trůny),
procházka po Obrově chodníku (Giant’s Causeway)
tvořeného 37 tisíci čedičových sloupů, dle zájmu
a volných kapacit možnost přechodu přes Carrick-arede Rope Bridge (provazového mostu zavěšeného
25 m nad mořem), zastávka na Torr Head
s dechberoucím výhledem na moře a Skotsko a v Dark
Hedges (královská cesta ze seriálu Hra o trůny), návrat
do rodin
5. den celodenní výlet – Newgrange a Trim Castle
odjezd k prohlídce Monasterboice (jedny z největších
keltských křížů), návštěva Newgrange (UNESCO) –
nejvýznamnější chodbová hrobka v Evropě v irském
údolí králů (v případě obsazenosti prohlídka hrobky
Knowth), návštěva největšího normanského hradu
v Irsku Trim Castle (kde se mj. natáčely scény z filmu
Statečné srdce), návrat do rodin
6. den odjezd k návštěvě národního parku Wicklow
Mountains – procházka (cca 6 km) od návštěvnického
centra v Glendalough (jedno z nejdůležitějších raně
křesťanských míst v Irsku spojené se jménem svatého
Kevina) k dolnímu a hornímu jezeru přes hřbitov
s kostelíky, válcovou věží a keltskými kříži; odjezd
k návštěvě Irish National Heritage Park s ukázkou
osídlení v Irsku od 7. stol. př. n. l. do 12. stol., dle
časových možností zastávka v historickém přístavním
městě Wexford (vikingské uličky), odjezd do Rosslare

a odtud nočním trajektem do přístavu Pembroke
ve Velké Británii
alternativně: místo Wicklow Mountains návštěva
půvabného městečka Kilkenny a hradu Kilkenny Castle
7. den přejezd k celodenní návštěvě Oxfordu
návštěva univerzitního areálu nejrozsáhlejší koleje
Christ Church College (místo studií autora Alenky v říši
divů, Lewise Carrolla) – nádvoří, kaple, jídelna (použita
ve filmech o Harry Potterovi), Christ Church Cathedral;
pěší prohlídka města s průvodcem – High Street,
Magdalen College (místo studií autora Letopisů Narnie,
C. S. Lewise), Saint Aldate’s Street, Carfax Tower
ze 13. stol., nejstarší kolej Merton College z roku 1264
(místo studií autora Pána prstenů, J. R. R. Tolkiena),
Town Hall, Radcliffe Camera, Clarendon Building,
ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky
8. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních
hodinách

ALTERNATIVA PROGRAMU PRO 4. DEN:
 Belfast: katedrála sv. Anny (hlavní anglikánský chrám
Severního Irska), Justiční palác, radnice, parlament,
návštěva muzea věnovaného parníku Titanic, cesta k jezeru
Lough Neagh

CENA ZÁJEZDU KČ 13 650,- ZAHRNUJE:
 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje)
 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách
včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)
 dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
 přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně
Eurotunnel, nebo trajekt), přepravu trajektem do Irska a zpět
 komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu,
informační letáky a mapky
 přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti
bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)
V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a
místní jízdné.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV
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