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“ZIELONA WYSPA” 
BATH-CARDIFF-DUBLIN-KLIFY MOHER-BUNRATTY-ADARE-PĘTLA KERRY-ROCK OF CASHEL-

LONDYN (8 DNI) 
 

1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki w godzinach wieczornych; wyjazd, przekroczenie granicy, bezpośredni przejazd 

w kierunku Francji;  

2 dzień 

Przeprawa na Wyspy Brytyjskie; po południu przyjazd do dawnych rzymskich term BATH, gdzie zobaczymy 

kamienny Pulteney Bridge z zabudową, Parade Gardens, gotyckie opactwo, Łaźnie Rzymskie; gregoriańską 

zabudowę The Circus i Royal Crescent; obiadokolacja; przejazd do schroniska młodzieżowego; 

3 dzień 

Śniadanie; wyjazd w kierunku przeprawy promowej do Irlandii; po trasie krótki pobyt w CARDIFF – stolicy 

Walii: Stadion Narodowy, zamek Cardiff ze wspaniała wieżą zegarową, miasteczko uniwersyteckie dojazd do 

portu i przeprawa promowa do Rosslare w Irlandii; przejazd na nocleg w schronisku młodzieżowym lub w hotelu 

turystycznym; obiadokolacja; 

4 dzień 

Śniadanie; wcześnie rano zwiedzanie DUBLINA – stolicy Irlandii: Zamek Dubliński, Katedra Kościoła Chrystusowego,  Parlament, City Hall, Most Półpensowy, Most 

Millenium, Trinity College lub wizyta w browarze Guinessa; dalsza trasa na zachodnie wybrzeże przebiega m.in. przez niegościnny i surowy PŁASKOWYŻ THE 

BURREN, czyli „skalistą ziemię” z języka gaelickiego, którego krajobrazy przyciągają dziś coraz więcej turystów; przejazd do munumentalnych, dwustumetrowych 

nadmorskich ścian KLIFÓW MOHERU, jednej z największych przyrodniczych atrakcji Irlandii – panorama wybrzeża przy kamiennej Wieży O'Briena; przejazd na 

nocleg do schroniska młodzieżowego lub hotelu turystycznego; obiadokolacja; 

5 dzień 

Śniadanie; wyjazd do BUNRATTY CASTLE & FOLK PARK – specyficznego skansenu, przy średniowiecznym zamku, z ok. trzydziestoma dobrze zachowanymi 

budynkami z XIX wieku, gdzie zapoznamy się z życiem starej wioski irlandzkiej; przejazd na południe w kierunku ADARE w hrabstwie Limerick z typowymi chatami 

krytymi strzechą; następnie 2 opcje do wyboru: 

Albo: przejazd RING OF KERRY, najsłynniejszą, bardzo malowniczą trasą biegnącą dookoła półwyspu Iveragh, która podąża przez wioski rybackie, niewielkie góry, 

wybrzeże Oceanu Atlantyckiego; po trasie krótkie postoje w punktach widokowych czy urokliwych miejscowościach jak np. Kenmare, Sneem, Waterville czy Killorglin 

(opcjonalnie okolice jeziora Killarney); 

Albo: przejazd, uznawaną za jeszcze bardziej widokową trasą po PÓŁWYSPIE DINGLE, pełnym górskich krajobrazów, klifów, małych zatok morskich i plaż; krótkie 

postoje m.in. w kolorowym Dingle z pomnikiem delfina, punkcie widokowym Slea Head czy widokach na Blasket Islands, przy restauracji Stonehouse; jest to również 

tzw. obszar Gaeltacht, w którym ludzie mówią językiem irlandzkim; przejazd na nocleg do schroniska młodzieżowego lub hotelu turystycznego; obiadokolacja; 

6 dzień 

Śniadanie; rano chwila odpoczynku w CORK lub spacer do centrum: Katedra św. Findbara, Fort Elżbiety, Pomnik Narodowy, Mury Miejskie, English Market; wyjazd do 

ROCK OF CASHEL, słynnej budowli obronno-katedralnej na wzgórzu, tutaj w V w n.e. św. Patryk nauczał Celtów wiary chrześcijańskiej ruiny katedry, krzyż św. 

Patryka, kaplicę Cormaca i muzeum; przejazd do portu na wschodnim wybrzeżu; zaokrętowanie i nocna przeprawa promowa do Walii; 

7 dzień 

Śniadanie z prowiantu; we wczesnych godzinach rannych przyjazd autokarem do LONDYNU - zwiedzanie stolicy Zjednoczonego Królestwa (piesze + metro): przejazd 

w okolice Pałacu Buckingham – głównej rezydencji królewskiej, Victoria Memorial – pomnik królowej Wiktorii, The Mall – główna aleja defiladowa; spacer przez St. 

James Park do Westminster Abbey; przejście do budynku Parlamentu wraz z jego słynnym Big Ben'em; Westminster Bridge na Tamizie z widokiem na Oko Londynu;  

Whitehall - Cenotaph, 10 Downing Street - siedziba premiera brytyjskiego, Banqueting House i stojąca naprzeciwko Straż Konna, Łuk Admiralicji, wizyta na 

Trafalgar Square (kolumna Nelsona); obiadokolacja; London Eye; rejs statkiem po Tamizie lub przejazd metro do Twierdzy Tower i Tower Bridge; wieczorem wyjazd i 

przeprawa na kontynent;  

8 dzień 

Bezpośredni przejazd do Polski, przekroczenie granicy polskiej w godzinach nocnych, powrót uczestników wycieczki; 

 

 

 

Cena brutto obejmuje: 

- transport komfortowym autokarem (wc, dvd, barek, klimatyzacja) 

- przeprawę na Wyspy Brytyjskie (eurotunel lub prom), tam i powrót 

- przeprawy promowe na trasie Walia-Irlandia-Walia 

- noclegi wg programu: 4 w schroniskach młodzieżowych (pokoje wieloosobowe) lub hotelach 

turystycznych 

- posiłki wg  programu  

- opiekę pilota 

- ubezpieczenie KL i NNW 

- podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów, napojów do obiadokolacji. W/w program imprezy 

jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 


