Irska- Zeleni vrt Evrope, 8 dni
Hoteli 3-4*, nočitev/zajtrk, 4 večerje
– živahna irska prestolnica Dublin in vzdušje številnih pubov
– raziščite odmaknjene vasice Aranskega otočja s kolesi
– Giant's Causeway, Connemara, Moherski klifi, Ring of Kerry – divje, drugačno,
lepo …

24.07.2021 do 31.07.2021
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Odpravljamo se na skrivnostni zeleni otok, ki je med drugim tudi najbolj zahodni otok v
Evropi. Njegovo prebivalstvo je na eni strani divje kot Kelti in Vikingi, katerih potomci so, na
drugi pa tako prijazno in dobro kot mehko oblikovana irska pokrajina.
Začeli bomo s popolnim kontrastom in se takoj odpravili protiSeverni Irski, doživeli njeno
drugačnost in se spoznali z vsemi težavami, ki danes otok ločujejo na pol. Obiskali bomo še
del ladjedelnice slavnega Titanika, se kot velikani sprehajali po Velikanovem nasipu, nato pa
se bomo počasi vrnili v Republiko Irsko.
Isti otok, druga vera in jezik, drugačna mentaliteta, sistem, a identično dnevno/nočno
življenje v tradicionalnih pubih. Republika Irska preseneča iz dneva v dan; od živahnih
mestnih središč, do čudovitih pokrajinskih prizorov, ki se menjajo na vsakih nekaj kilometrov.
Od številnih jezer in prepadnih klifov do samotnih pašnikov … Sedanjost se tu prepleta z
ostanki nemirne preteklosti, ki je bila z otočani večkrat izredno kruta.
Krona celotnemu potovanju bodo zagotovo prebivalci obeh dežel. Sprejeli nas bodo s
svojim neizmernim gostoljubjem in prijaznostjo, zato je najbolje, da se prepustimo toku
dogodkov in uživamo v novih stikih.
1. dan LJUBLJANA – DUBLIN – BELFAST . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v
tem primeru prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega letališča v Dublin. Dublin je prestolnica
republike Irske in mesto, kjer se ustvari največ evrovizijskih uspešnic. Sprehodimo se po
živahnem mestu, kjer se na vsakem koraku mešata preteklost in sedanjost. Zanimiva je
zgodba o nastanku mesta in njegovem imenu. Mimo parka St. Stephens Green se
sprehodimo do katedrale sv. Patricka. Nadaljevanje z ogledi: nabrežje reke Liffey, spomenik
Jamesa Joyca, prestižna O’Connell in Grafton Street … Sledi vožnja proti prestolnici Severne
Irske, Belfastu. Namestitev v hotel. Po želji obiščemo enega izmed številnih pubov, kjer se
začnemo spoznavati z njihovo “pub” kulturo. Nočitev. (letalo, H)

2. dan BELFAST – GIANT'S CAUSEWAY – DONEGAL . Zajtrk. V Belfastu se spoznamo z
zgodbo o severnoirskem sporu. O tem pričajo zidovi, ki še vedno delijo mesto. Na vsakem
koraku nas spremljajo poslikave, ki pričajo o usodnih dogodkih polpretekle zgodovine. Ste
vedeli, da so Titanik zgradili v Belfastu? Kljub njegovi nesrečni usodi, domačini s ponosom
povedo, da je bila ladja cela, ko je odplula od tu (“She was fine when she left here!”).
Ogledamo si suhi dok, kjer so dokončali Titanik, in spoznamo zgodbo o slavni ladji. Sledi
vožnja na skrajni sever Irske, kjer se nahaja eno izmed največjih naravnih čudes – Velikanov
nasip (Giant’s Causeway). Legenda o nastanku te atraktivne naravne tvorbe še danes buri
duhove. V skladu s časom obiščemo najstarejšo destilarno Bushmills, kjer duhove pomirimo
ob kozarčku irskega viskija. Na poti nazaj v Republiko Irsko se v mestu Londonderry
ustavimo pri spomeniku žrtvam “Krvave nedelje”, nato pa nas čaka še vožnja do prijetnega
mesteca Letterkenny ali Donegal. Namestitev v hotelu in večerja. Nočitev. (H, ZV)
3. dan DONEGAL – SLIGO – KYLEMORE ABBEY – GALWAY . Zajtrk. Prijetno
nadaljevanje poti proti Sligu. Obisk groba največjega irskega lirika Yeatsa in ogled
nahajališča megalitske kulture v bližnjem Carrowmoru. Pod sveto goro Croagh Patrick se
soočimo s krompirjevo lakoto na Irskem. Pot lakote začnemo pri spomeniku, posvečenemu
veliki lakoti, kjer se spoznamo z eno izmed največjih irskih katastrof, ki je bila v teh krajih še
posebno huda. Vstop v osrčje Connemare, ki slovi po svoji odmaknjenosti, presenetljivih
stalno se spreminjajočih pokrajinskih prizorih, divjih jezerih, gorskih livadah, šotiščih … Na
poti uzremo veličasten pogled na romantični dvorec Kylemore Abbey, ki kraljuje nad jezerom.
Uživamo v objemu narave. Prihod v Galway, nastanitev v hotelu in večerja. Nočitev. (H, ZV)
4. dan GALWAY – ARANSKO OTOČJE – GALWAY . Po zajtrku vožnja ob obali do
pristanišča, od koder se odpravimo na Aranske otoke. Otoki slovijo kot najbolj “irski med
irskimi”. Prebivalci še vedno uporabljajo irščino in ohranjajo stare keltske običaje. S kolesi
raziščemo otok Inishmore. Prevzamejo nas samotne plaže, prazgodovinska utrdba, ki
kraljuje nad klifi, … Vrnitev na celino in večer v Galwayu. Uživanje v večernem utripu mesta.
Nočitev. (H, Z)
5. dan GALWAY – MOHERSKI KLIFI – grad BUNRATTY – KILLARNEY . Zajtrk. Vožnja
skozi gričevnato pokrajino Burren, ki jo zaznamujejo kraški pojavi in njena neposeljenost.
Območje slovi po bogatem rastlinskem svetu, ki je značilno tako za mediteransko kot gorsko
podnebje. Med samotnimi pašniki nas pot pripelje do dih jemajočih Moherskih klifov, ki se
dvigajo do 214 m nad morjem. Sledi ogled enega najbolj avtentičnih irskih gradov Bunratty,
kjer si ogledamo tudi muzej na prostem s predstavitvijo tradicionalne irske vasice iz 19.
stoletja. Na poti v Killarney naredimo kratek postanek v najlepši irski vasici Adare, kjer je
ohranjenih največ s slamo prekritih koč na otoku. Večerni prihod v Killarney. Namestitev v
hotelu in večerja. (H, ZV)
6. dan KILLARNEY – RING OF KERRY – CASHEL . Po zajtrku panoramska vožnja po
znameniti pokrajinski cesti imenovani Ring of Kerry. Na svoj račun bodo prišli ljubitelji
fotografije, saj je pot polna naravnih znamenitosti in lepih panoramski razgledov na Atlantik.

Na razjedeni obali z bujno vegetacijo se vrstijo peščene plaže, zanimiva podeželska
mesteca, gorska jezera in prelazi. Po želji obiščemo kmetijo, kjer nam prikažejo delo z
ovčarskimi psi ter predstavijo ovčjerejo na Irskem. Za konec se ustavimo še v nacionalnem
parku Killarney, kjer si v idiličnem okolju privoščimo krajši sprehod. Proti večeru nas pot vodi
proti osrednji Irski v okolico vasi Cashel. Večerja in nočitev. (H, ZV)
7. dan CASHEL – KILKENNY – WICKLOW – DUBLIN . Zajtrk. Jutranji ogled veličastne
samostanske utrdbe in že smo na poti proti mestu Kilkenny. Srednjeveški sladkorček z
mogočnim gradom, ki kraljuje ob vhodu v mesto, slovi tudi med ljubitelji piva. Kratek sprehod
po simpatičnem mestecu, ki navduši z majhnimi trgovinicami, številnimi pubi in
restavracijami. Kmalu se dvignemo v pogorje Wicklow, kjer čudovito pokrajino izkoriščajo
tudi ustvarjalci filmov, saj so tukaj posneli številne filmske uspešnice (Braveheart). Na poti si
ogledamo arhitekturni biser iz 18. stoletja, hišo Russborough, ki velja za eno najlepših na
Irskem. Vožnja v Dublin. Prosto popoldne in zadnji dublinski večer na znameniti Temple
Street. V skladu s časom možnost ogleda pivovarne Guinness (doplačilo). Nočitev. (H, Z)
8. dan DUBLIN – LJUBLJANA . Zajtrk. Prosto do odhoda na letališče. Vožnja na letališče in
polet proti Ljubljani ali bližnjemu letališču (v tem primeru še vožnja do Ljubljane). (Z, letalo)
V skladu z razpoložljivostjo so nočitve lahko tudi v okolici navedenih krajev.
Program ostaja vsebinsko nespremenjen.
Cenovni podatki:
Cena potovanja
Razpisni program

Redna cena
1179 EUR

Aktualna cena
1149 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 35 - 39 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 34 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 25 - 29 oseb

45,00 EUR
75,00 EUR
110,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Irski večer (plačilo na kraju samem)
Zdr. zav. Coris, do 8 dni, posamično *

290,00 EUR
4,56 %
39,00 EUR
12,50 EUR

Popusti
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja

10,00 %
15,00 %
3,50 %

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje : letalski prevoz po programu, letališke in
varnostne pristojbine (93 EUR), prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane,
če to ni letališče Ljubljana 7 nočitev v hotelih 3* z zajtrkom, 4 večerje, prevoze in oglede s
klimatiziranim avtobusom, izlet na Aranske otoke, slovensko vodenje, organizacijo
potovanja.
Vstopnine v ceno potovanja niso vštete in jih potnik po želji poravna na kraju samem.
Okvirni zneski vstopnin so naslednji in skupaj znašajo cca. 83 EUR: Okvirni zneski vstopnin
so naslednji: ladjedelnica Titanik 5 GBP (cca 7,25 EUR), Bushmills 6,5 GBP (cca 9,5 EUR),
Velikanov nasip 7 GBP (cca 10,2 EUR), Carrowmore 4,5 EUR, Kylemore Abbey 8 EUR,
Moherski klifi 4 EUR, grad Bunratty in muzej na prostem 11,5 EUR, Rock of Cashel 7 EUR,
kmetija Kissane 6,5 EUR, hiša Russborough 8,5 EUR, katedrala sv. Patricka 6 EUR. V
prostem času in če čas dopušča, si lahko ogledate še: pivovarno Guinness 12,5 EUR.
OBVEZNI DOKUMENTI: Slovenski državljani lahko v vse države članice EU vstopamo z
veljavno osebno izkaznico ali seveda z veljavnim potnim listom. Priporočamo, da ločeno
shranite fotokopijo dokumenta.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 25
PRIPRAVA POTOVANJA: 14.12.2020
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 jih v celoti sprejema.
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, večposteljne 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,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

