
 
Biuro Podróży Jans Travel 

ul. Łucka 15/2204 ; 00-842 Warszawa 
tel. +48 22 631 97 42, fax +48 22 624 11 39 

biuro@janstravel.eu ; www.janstravel.pl 
Promocja IRLANDIA (terminy październik - marzec) 

zakwaterowanie w hotelu 
4 DNI SAMOLOTEM 

Termin do uzgodnienia 
* w cenie przelotu bagaż podręczny (2 sztuki) 

 * cena przelotów może ulec zmianie z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych 

 
od 1300 zł*/os. – przy grupie 25 uczestników + 2 osoby opieki 

  

1. Dzień: 
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed odlotem. Przelot do Dublina (13:50 – 15:50), 
transfer do hotelu, zakwaterowanie, wieczorny spacer po mieście, obiadokolacja, 
nocleg. 
 
2. Dzień:  
Po śniadaniu zwiedzanie centrum Dublina: College Green, Bank of Ireland, Trinity 
College zał. w 1592 r.. Zwiedzanie college’u i Starej Biblioteki (wstęp płatny), gdzie 
znajduje się Book of Kells  słynny manuskrypt z IX w. Dalej Muzeum Narodowe 
(można tu poznać całą historię Irlandii, poczynając od przeszłości prehistorycznej, aż 
do odzyskania niepodległości w 1922 roku), następnie Grafton Street, pomnik Molly 
Malone (legendarnej przekupki Dublinu), Westmoreland (jedna z reprezentacyjnych 
ulic miasta), O’Connell Bridge, O’Connell Street, The Spire („Szpila”, najwyższa 
120m., rzeźba na świecie). Czas na zakupy. Następnie Ha'penny Bridge nad rzeką 
Liffey, Four Courts i St Michan's Church (wstęp płatny). Obiadokolacja, nocleg. 
 
3. Dzień: 
Po śniadaniu przejazd kolejką Dart do Dalkey. Tam zwiedzanie zamku w ramach 
Living History Tour (przebrani aktorzy, wstęp płatny). Powrót do Dublina: 
zwiedzanie więzienia Kilmainham Gaol (wstęp płatny), a później St. Patrick’s 
Cathedral (wstęp płatny). Następnie Dublin Castle (dawna  siedziba Brytyjczyków, 
obecnie jeden z budynków rządowych, zwiedzanie płatne), Temple Bar z 
niepowtarzalną atmosferą, niezliczoną ilość galerii sztuki, antykwariatów, 
tajemniczych, malowniczych zaułków i pubów. Obiadokolacja, nocleg. 
 
4. dzień:  
Po śniadaniu, National Gallery of Ireland (ze wspaniała kolekcją obrazów) lub 
National Natury History Museum (muzeum przyrodnicze) lub w The Science Gallery 
(muzeum nauki), czas na zakupy, odpoczynek w Stephen’s Green, transfer na 
lotnisko wylot do Polski (17:35 – 21:20). 
Program ramowy, kolejność zwiedzania oraz godziny przelotów mogą ulec zmianie. Istnieje możliwość 

modyfikacji programu. 

Świadczenia zawarte w cenie: 
 Przelot samolotem do i z Dublina (bagaż podręczny, bagaż główny płatny 

dodatkowo od 150 zł/os.), 
 transfer lotnisko – hotel – lotnisko, 
 zakwaterowanie - 3 noclegi w hotelu pokoje 3-4 os. z łazienkami, 
 wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje,  
 ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu, 
 opieka pilota wycieczek. 

 
Dodatkowo płatne  
- komunikacja miejska i bilety wstępów -  od 30 EUR/ os. (zależnie od wybranych 
wstępów) 
 
Wydatki własne 

 

 

 

ZAPRASZAMY!!! 


