
GYMNÁZIUM VRCHLABÍ 
IRSKO + SEVERNÍ IRSKO + ANGLIE 

9. – 17. dubna 2019, 9 dní/5 nocí 
 

Kristof, s. r. o.             Moskevská 28        tel.: 00420 485 102 862     mail: info@mojeanglie.cz           ič: 627 39 387                    BEZPLATNÁ LINKA 
cestovní kancelář       460 01 Liberec       fax: 00420 485 102 863      web: www.kristof-jazyky.cz      dič: CZ627 39 387              800 138 241 
                                       Czech Republic                                                                                                               účet: 673712133/0300 

1. den (9.4.) Odjezd z ČR v poledních hodinách, tranzit SRN, Belgie, Francie.  
 

2. den (10.4.) Brzy ráno přeplujeme La Manche a po obědě dorazíme do Liverpoolu, kde nás přivítá muzeum Beatles, 
projdeme si St. Mathews street, kde býval legendární klub Cavern Club, také si prohlédneme a vyfotíme 
Albert‘s Docks. Večer se ubytujeme v hostelu Liverpoolu 

 

3. den (11.4.) Cestou do přístavu v Holyhead se zastavíme u vlakového nádraží ve velšském městečku s nejdelším 
názvem na světě Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.  
V poledne se nalodíme na trajekt a přeplujeme do Irska (trajekt v 11:50 z Holy Head do Dublinu 13:40) a 
vydáme se na sever. Cestou si krátce protáhneme nohy v Belfastu, hlavním městě Severního Irska, kde si 
vyfotíme unikátní nástěnné malby, tzv. murals, které jsou viditelné na domech i na zdi, jenž v době 
občanské války představovala hranici mezi katolíky žijícími na jedné a protestanty na druhé straně. 
Večer se ubytujeme v hostelu v Severním Irsku (Whitepark Bay Youth Hostel) 

      

4. den (12.4.) Ráno si prohlédneme nejpůsobivější trosky hradu Dunluce Castle na celém severním pobřeží. Následně 
vyrazíme k jednomu z přírodních divů světa Obrovu Schodišti – Giant‘s Causeway, kde se najednou 
ocitneme v jiném světě – světě 60 milionů let starých čedičových sloupů, kterých je cca 37 000. 
Následuje zastávka v přístavu a oblíbeném místě umělců – Ballintoy Harbour (místo, které ztvárnilo 
Železné ostrovy, domov Theona Greyjoye, ze slavného seriálu Hra o trůny). Pak se odvážnější pohoupají 
ve výšce 25m na provazovém, 20 m dlouhém mostě, vedoucím na ostrov Carrick-a-rede Island 
vyhledávaného lovci lososů. Na závěr dne se pojedeme podívat k Dark Hedges – alej nádherných 2 století 
starých stromů, která se objevila v populárním seriálu Hra o trůny.  
Ubytování v hostelu v Severním Irsku (Whitepark Bay Youth Hostel) 

 

5. den (13.4.) Dopoledne se přesuneme ze Severního Irska do Irska. Dopoledne nás uvítá Monasterboice – zříceniny 
staroirského kláštera, kde si prohlédneme obrovské keltské kříže z 12. století a 40 m vysokou válcovou 
věž, poté nás čeká věhlasný komplex megalitických památek Brú na Bóinne, který nechybí na seznamu 
UNESCO. K hlavním lákadlům neodmyslitelně patří hrobky Newgrange a Knowth, jednu z nichž 
navštívíme a pokusíme se odhadnout její prehistorický účel, jenž je opředen tajemstvím a legendami. 
V případě času a zájmu den zakončíme u Hill of Tara - nejvýznamnější prehistorická a raně křesťanská 
lokalita v Irsku, místo důležité v irských dějinách, nálezy zbytků opevněné z doby železné a pozůstatky 
zemních valů. Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Dublinu. 

 

6. den (14.4.) Wicklow Moutains NP - v minulosti tradiční útočiště lapků a také poutníku, kteří hledali klid v duši 
v posvátném Glendaloughu, komplexu klášterů, založený sv. Kevinem v 6. století, nacházejícího se 
v jednom z nejmalebnějších jezerních údolí v Irsku. Odpoledne nás v panském sídle Powerscourt okouzlí 
krása proslulých tamních viktoriánských zahrad s japonskou zahradou, ba i psí hřbitov je k vidění. Na 
rozloučenou nás čeká Powerscourt Waterfall se svými 130 m nejvyšší v Irsku. 
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Dublinu. 

 

7. den (15.4.) Celodenní prohlídka hlavního města Dublin, kde si prohlédneme hlavní atrakce – Jeanie Johnston, jedna 
z tzv. „rakvových lodí“, které převážely irské emigranty prchající před hladomorem do Nového světa. 
Navštívíme také Trinity College s proslulou Book of Kells, nejstarším dochovaným rukopisem křesťanské 
Evropy. Podíváme se do slavné kulturní čtvrti Temple bar plné typických irských pubů, které žijí 
především nočním životem. V případě zájmu je možná prohlídka bývalé palírny whisky Jameson nebo 
pivovaru Guinness storehouse, seznamující s historií a výrobou těchto tradičních irských moků. Minout 
nesmíme ani živé obchodní třídy Grafton a O’Connell Street. Večer se v Dublinu nalodíme na trajekt 
(cca ve 21:00), přeplujeme do Walesu, noční přejezd do Londýna. 

 

8. den (16.4.) Celodenní prohlídka Londýna – výběr prohlídkové trasy dle zájmu – Westminster (budovy Parlamentu s 
věhlasným Big Benem, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar Square, …) / City (Tower of 
London, Tower Bridge, HMS Belfast, St. Paul’s Cathedral, …) / Greenwich (nultý poledník, Royal 
Observatory, Royal Naval College, Cutty Sark, …). Každý program je možný doplnit projížďkou lodí po 
Temži nebo vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži (více inspirace v katalogu na str. 16 a 17) 
Večer přeprava trajektem do Francie (Dover – Calais) 

 

9. den (17.4.) Návrat do ČR v odpoledních hodinách 
 

CENA:   11 890 Kč / student ml. 18ti let, osoba starší 18ti let příplatek 300 Kč 
Cena je platná při min. počtu 50ti studentů + 3xpedagog. dozor. 

 

CENA ZAHRNUJE: dopravu dle programu zahraničním busem s WC a klimatizací, trajekt na trase Holyhead-Dublin a zpět, 
trajekt Calais-Dover-Calais, 1 x nocleh v hostelu v Liverpoolu (snídaně), 2 x nocleh v hostelu v Severním Irsku (snídaně), 
2x nocleh v hostitelských rodinách v Dublinu s plnou penzí (snídaně, obědový balíček, večeře), službu průvodce, 
kompletní pojištění vč. léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, mapy navštívených míst. 
 

CENA NEZAHRNUJE: vstupné (bude upřesněno), kapesné, drobná EUR na WC (tranzit), obědy (v průběhu programu) a 
večeře v hostelu. 

                                                                                                                            Změna programu vyhrazena! 


