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Irska – otok prijaznih ljudi 7 dni  
Individualna ponudba 

 

DUBLIN-BELFAST-GIANT CAUSEWAY-SLIGO-GALWAY-KILLARNEY-RING OF KERRY-
CASHEL 

 
V nadaljevanju vam predstavljamo osnovno pot, ki pa jo lahko nagradite z Aranskimi otoki, ali z obiskom katerega 

drugega kraja po vaši želji. 

 

Odhod 2017: po želji 
 

Stil: Individualno potovanje 

1. dan SLOVENIJA – DUBLIN. Prevzem avtomobila in vožnja do hotela. Nočitev v hotelu.( H blizu mesta) 
 

2. dan DUBLIN – BELFAST. Zajtrk. Vožnja do Blefasta, kjer se še vedno čuti, da je bilo mesto razdeljeno na 
dve strani. Če ste navdušenec nanizanke Game of Thrones, ne smete izpustiti kraja snemanja. Ogled ladjedelnice 

znamenite ladje Titanik. V centru mesta si lahko ogledate spomenik umrlim na ladji Titanik, kjer so zapisana vsa 

njihova imena. V večernih urah se lahko sprehodite do značilnih irskih pubov, kjer spoznate pub kulturo. Nočitev v 
hotelu. (Z, H) 

 

 
 

3. dan BELFAST – GIANT CAUSEWAY - SLIGO. Zajtrk. Pot vas pelje na sever, kjer se nahaja eno izmed 
največjih naravnih čudes – velikanova cesta (Giant Causeway). Z veseljem vam bodo razložili kako je prišlo do teh 

naravnih tvorb, sprehodite se in si privoščite tipično irsko kosilo. Nadaljevanje do mesta Sligo, kjer se lahko 
sprehodite ob morju, če ste ljubitelji sufranja pa lahko zajahate valove. Nočitev v hotelu. (Z, H) 
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4. dan SLIGO - GALWAY - KILLARNEY. Zajtrk. Po zajtku se odpravite do čudovitega mesteca Galway, kjer si 
v njihovi znameniti ulici lahko privoščite dobrote različnih svetovnih kuhinj. Pot lahko nadaljujete do Moherskih 

klifov, kjer si ogledate te znamenite pečine in seveda ne smete spustiti gradu Bunraty. Na poti do Killarneya se 
lahko ustavite v vasici Adare, kjer se hiške še vedno prekrite s slamo. (Z, H) 

 

 
 
 

5. dan KILLARNEY – RING OF KERRY – CASHEL Zajtrk. Vožnja za ljubitelje fotografije, saj se peljete skozi 
znameniti pokrajinski cesti Ring of Kerry, kjer si lahko ogledate plaže, bujno vegetacijo, gorska jezera in prelaze. 

Če ste ljubitelji živali se lahko ustavite na kmetiji, kjer spoznate kužke pasme Border Collie in vam tudi predstavijo 

kako pazijo na ovce. Lahko se ustavite še v nacionalnem parku Killarney (UNESCO), kjer se lahko sprehodite ob 
jezeru in si ogledate hišo iz 19.stoletja. Vožnja do hotela. Nočitev. (Z, H) 

 
 

6. dan CASHEL - DUBLIN. Zajtrk. Vožnja do mesta Dublin, kjer si boste lahko ogledali najstarejšo irsko 

univerzo svete Trojice ˝Trinity College˝. V knjižnici hranijo najstarejše srednjeveške rokopise. Lahko se sprehodite 
skozi glavno mestno ulico O`Connel Street, kjer se predstavljajo ulični umetniki. Ogledate si lahko tudi največjo 

cerkev Irske, katedralo sv. Patricka. Seveda pa ne smete izpustiti ogleda znamenite pivovarne Guiness in si 
privoščite vrček piva. (Z, H) 

 

 
 
7. dan DUBLIN - SLOVENIJA. Zajtrk. Vračilo avtomobila na letališče v Dublinu. Konec potovanja. (Z) 

 
V skladu z razpoložljivostjo so nočitve lahko tudi v okolici navedenih krajev. Program ostaja 

vsebinsko nespremenjen. 

 
Cena na osebo v dvoposteljni sobi: od 470 EUR 
 
Cena vključuje: 
- Namestitve in zajtrke v hotelih 3-4* po programu, 
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- Rent a car – najem vozila (Peugeot 107 ali podobno), z vsemi potrebnimi zavarovanji in neomejeno kilometrino, 

prevzem avtomobila na letališču v Dublinu in vračilo na letališče Dublin, 
strošek priprave in organizacije potovanja. 

 

 
Plačila na kraju samem: 

- Strošek goriva, cestnin in parkirnin. 
- Okvirni zneski vstopnin so naslednji: ladjedelnica Titanik 5 EUR, Giants Causway 11 EUR, megalitske grobnice 

Carrowmore 3 EUR, muzej lakote v Louisburgu 3 EUR, Kylemore Abbey 7,50 EUR, , Moherski klifi 3,50 EUR, grad 
Bunrati in muzej na prostem 7 EUR, Rock of Cashel 4,50 EUR, prikaz dela z ovčarskimi psi 7 EUR, katedrala sv. 

Patricka 5,50 EUR, ogled knjige iz Kellsa 9 EUR, ogled pivovarne Guinness 18 EUR,  

 
 

 
Doplačila po želji (na osebo):  

- letalska vozovnica, 

- prevoz iz Slovenije do odhodnega letališča in nazaj, 
- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti potovanja, 

- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 
 

 

 
DRUGI PODATKI: 

OBVEZNI DOKUMENTI: Slovenski državljani lahko v vse države članice EU vstopamo z veljavno osebno 
izkaznico oz. seveda z veljavnim potnim listom. Priporočamo, da ločeno shranite fotokopijo dokumenta.  

 
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.  

 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 
na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti 

sprejema.  
 

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2. 
PRIPRAVA POTOVANJA: 16. oktober 2016. 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 

 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:    
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P –  lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, več posteljne sobe, …)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba, ....) 
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