
Země zeleného čtyřlístku  

 

Termín:  29. 9. – 8. 10. 2023 

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách a přejezd přes SRN do Normandie. 

2. den: Dopoledne návštěva slavné Omaha Beach, kde během druhé světové války proběhlo vylodění spojenců 
v rámci operace Overlord. Poté zastávka na Normandy American Cemetry a Memorial, hřbitově, kde je pochováno 
téměř 10 tisíc vojáků, kteří vylodění v Normandii zaplatili životem. Odpoledne odjezd na trajekt do Cherbourghu a 
noční plavba do Irska (ubytování v kajutách). 
3. den: Dopoledne vylodění v Irsku. Návštěva slavných hradů Rock of Cashel a Blarney Castle. Dle časových možností zastávka v městě Cork. Večer 
ubytování v hostitelských rodinách v Killarney. či okolí. 

4. den: Celodenní výlet po Ring of Kerry. Zastávka v Bog Village a procházka k vodopádům Torc. Večer návrat na  ubytování v hostitelských rodinách 
v Killarney. 

5. den: Dopoledne zastávka v malebné vesničce Adare,  poté prohlídka slavných Cliffs of Moher, které strmě spadají do Atlantiku a řadí se mezi 
nejvyšší útesy v Evropě. Odpoledne zastávka u Poulnabourne Dolmen a návštěva NP Burren (měsíční krajina). Večer ubytování v rodinách v Galway 
či okolí. 

6. den: Poté návštěva  NP Connemara, výstup na Diamantovou horu a fotopauzy. Odpoledne návštěva jednoho z nejkrásnějších panství v Irsku 
Kylemore Abbey, které je obklopené hlubokými lesy a nádhernou viktoriánskou zahradou. V podvečer prohlídka města Galway  a návrat na ubyto-
vání. 

7.den: Ráno přejezd na východ do Dublinu. Prohlídka Clonmacnoise Abbey, které bylo založeno už v 6.století a bylo jedním z nejvýznamnějších 
v Irsku. Poté přejezd do mýtické oblasti Tara, kde se nachází slavný Hill of Tara, který je opředen mnoha legendami a mýty. V případě časových 
možností zastávka v letovisku Bray. Večer ubytování v hostelu v Dublinu. 

8.den: Celodenní pobyt v Dublinu. Prohlídka historického centra s průvodcem (Trinity College, O´Connel Street, Bank of Ireland, Temple Bar, Dublin 
Castle, The Spire….). Možnost prohlídky expozice Dublinia či návštěva pivovaru Guinness. Večer plavba trajektem do Británie. 

9.den: Celodenní prohlídka Londýna  - program upraven dle přání školy. Večer odjezd na trajekt a cesta zpět do ČR. 

10.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 

Přihláška na zájezd: 
(formulář je aktivní od neděle 5. 2. 2023 od 17:00) 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Rlgqto5q2E2F5HiTfY02buoH753pJxtAiLWMrqG5ZDpUNEZQNTFBVDNBQjdBOUtWVUx-
PTzdETjMwOC4u 

17490 Kč 

CENA ZAHRNUJE:  
• dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, 
kávovar, lednička, bufet, WC, video) 
• trajekt Cherburgh – Dublin s ubytováním 
v kajutách, trajekt Dublin – Holyhead a Dover 
Calais 
• 4x ubytování v hostitelských rodinách s plnou 
penzí (oběd ve formě balíčků) a 1x ubytování 
v hostelu se snídaní 
• komplexní cestovní pojištění včetně pojištění 
storno 
• pojištění proti úpadku CK dle zákona  
č. 159/1999 Sb. 
• bezplatné přistavení autobusu 
(min. 13 účastníků) 
• dopravu účastníků do místa setkání s hostitel-
skou rodinou 
• služby průvodce a dodání informačních mate-
riálů 
 
CENA NEZAHRNUJE: 
• MHD a vstupy do navštívených objektů 
a atrakcí 80 Euro + 10 GBP (MHD Londýn) 
 
 
 


