
ZÁJEZDY

ZA POZNÁNÍM

CK INTERTRANS s. r. o.
Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČ: 26161053

Tel.: 377 246 995, 377 431 337, Fax: 377 449 631, e-mail: ck@intertrans.cz

99 ochutnávka whiskey
99 návštěva pubu s tradiční irskou hudbou
99 trajektem z Francie do Irska, 2lůžkové kajuty 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd z Plzně ve 20.00 hod. (z Prahy 18.30).
2. den: tranzit přes Německo do Francie. V odpoledních hodinách příjezd do Normandie, večer nalodění na trajekt 
v přístavu Cherbourg, ubytování v kajutách, noční trajekt do Irska.
3. den: dopoledne vylodění v přístavu Rosslare. Přejezd do národního parku Wicklow Mountains, kde si prohlédnete po-
zůstatky klášterního komplexu Glendalough, jednoho z nejvýznamnějších raně křesťanských irských klášterů, který vyniká 
svojí nádhernou polohou v hustě zalesněném údolí se dvěma jezery. Po prohlídce přejezd na ubytování v hotelu, nocleh.
4. den: po snídani odjezd do centra Dublinu, okružní jízda a prohlídka nejvýznamnějších památek irského hlavního 
města – Trinity College, katedrála sv. Patrika, Molly Mallone, O´Conell Street. Doporučujeme návštěvu pivovaru Gui-
ness, kterou zakončíte v baru s pintou lahodného černého piva a s vyhlídkou na Dublin. Odpoledne volno k návštěvě 
proslulých irských hospůdek s tradiční hudbou v proslavené čtvrti Temple Bar. Večer návrat do hotelu, nocleh.
5. den: cestou na západ Irska nelze opomenout raně křesťanské centrum Irska – nádherný klášterní areál a bývalé krá-
lovské město Clonmacnois, ležící na břehu největší irské řeky Shannon, kde můžete obdivovat i slavné zdobné keltské 
kříže. Cestou se zastavíte v palírně Tullamore Dew, kde ochutnáte pravou irskou whiskey. Na závěr dne si vychutnáte 
příjemnou atmosféru Galway – kulturní metropole Irska na západním pobřeží, středisko gaelské kultury a jazyka. Po 
prohlídce přejezd na ubytování, nocleh.
6. den: tento den Vás čeká okruh nádhernou přírodou NP Connemara s horami, slatinami, vřesovišti a lesy. V případě 
příznivého počasí nenáročná turistika s překrásnými výhledy na členité pobřeží západního Irska. Návštěva panství Kylemore 
Abbey s upravenou viktoriánskou zahradou a nádhernou polohou na břehu jezera. Večer návrat na ubytování, nocleh.
7. den: po snídani povede Vaše cesta NP Burren, rozlehlou náhorní plošinou ze šedého vápence a břidlice. Zastávka ve 
vesničce Kilfenora s keltskými kříži a hluboce zakořeněnou tradiční lidovou hudbou. Následuje návštěva známých útesů 
Cliffs of Moher, které vystupují do výše více než 200 m nad Atlantikem. Po prohlídce přejezd na ubytování, nocleh.
8. den: okružní jízda známým Ring of Kerry, při které budete obdivovat romantické přírodní scenérie v jedné 
z nejkrásnějších a nejodlehlejších oblastí celé západní Evropy. Během panoramatické jízdy se zastávkami se budete 
kochat nádhernými pohledy na jedinečnou scenérii – vřesem pokryté hory, divoké subtropické rostlinstvo a příbojem 
rozedrané útesy. Cestou zpět budete projíždět půvabnou krajinou Killarnského národního parku s nejvyšší horou 
Irska Carantuohill a okouzlujícími horskými jezery. V případě příznivého počasí možnost procházky po zahradách 
šlechtického sídla Muckross House. Večer návrat do hotelu, nocleh.
9. den: po snídani přejezd do Rosslare, odpoledne nalodění do trajektu, nocleh v kajutách na lodi.
10. den: dopoledne vylodění ve Francii, přejezd přes Francii a Německo.
11. den: předpokládaný návrat do 9.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 6 nocí se snídaní v hotelu*** (2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím), 2 noci na trajektu (2lůžkové kajuty s příslušenstvím), služby průvodce, komplexní pojištění viz str. 98.
Sleva: 3 osoba na přistýlce 600,- Kč/os. zájezd.
Doporučená částka na vstupy: 50,- EUR.

SMARAGDOVÝ OSTROV IRSKO

Termín cena č. zájezdu
27.08.–06.09. 20 890 17LIRS01
Odjezdová místa: 
Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, České Budějovice, Vodňany, Protivín, Písek, Strakonice, Horažďovice, Nepo-
muk, Domažlice, Horšov. Týn, Staňkov, Holýšov, Stod, Kdyně, Klatovy, Švihov, Přeštice, Pardubice, Hradec Králové, 
Poděbrady, Klášterec n. Ohří, Ostrov, Karlovy Vary, Bečov, Toužim, Úněšov, Liberec, Turnov, Mladá Boleslav, Brandýs 
n. Labem, Rakovník, Kralovice, Plasy, Ústí nad Labem, Teplice, Bílina, Most, Chomutov.
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