
 

Dvě tváře Irska 
 

 

Termín:  18.4. – 26.4.2023 

1. den: Odjezd z Prahy brzy ráno na ubytování do severní Francie. 

2. den: Ráno přejezd přes La Manche. Celodenní prohlídka Londýna. Dopoledne procházka Greenwichským par-
kem a plavba lodí po Temži do City of Westminster a pěší prohlídka s průvodcem (Buckingham Palace, Parliament, 
Westminster Abbey, St. James´s Park, Trafalgar Sq….). V podvečer projížďka na London Eye. Noční přejezd do 
Pembroke a plavba trajektem do Irska. 

3. den: Dopoledne vylodění v Irsku. Dopoledne návštěva malebné oblasti Wicklow Mountains. Průchod údolím Glendalough, které chrání jeden 
z nejosobitějších klášterních komplexů v Irsku. Prohlídka zdejší katedrály, válcové věže či keltského kříže sv. Kevina. Odpoledne návštěva skvost-
ných Powerscourt Gardens a nejvyššího vodopádu Powerscourt Waterfall.  Večer ubytování v hostitelských rodinách v Monagham. 

4. den: Odpoledne prohlídka Dublinu a procházka historickým centrem s průvodcem (Trinity College, O´Connel Street, Dublinia, Guinnes, Sv. Pa-
trik, Oscar Wilde House…), poté osobní volno s možností návštěvy některého z muzeí, zábavní expozice Dublinia nebo pivovaru Guinness (alter-
nativně Viking tour, projížďka obojživelným autobusem). Večer návrat na ubytování 

5. den:  Dopoledne návštěva mytické oblasti Tara, přejezd do slavných chodbových hrobek Brú na Bóinne. Odpoledne návštěva kláštera Mellifont 

Abbey. Večer návrat na ubytování. 

6. den: Celodenní pobyt v Severním Irsku. Projížďka Causeway Coast Route, údajně nejkrásnější pobřežní cesty na světě.  Prohlídka Obrova chod-
níku, tvořeného 37 000 čedičovými sloupy a pro odvážlivce přechod přes Carrick-a-rede Rope Bridge, provazový most zavěšený 25 m nad mořskou 
hladinou.  Odpoledne projížďka překrásnou alejí Dark Hedges a návštěva jeskyní  Caves of Cushendum (obojí proslavené seriálem Hra o trůny). 
Večer ubytování v hostelu v Belfastu. 

7.den: Dopoledne procházka historickým centrem Belfastu s průvodcem, zastávka u tzv. Peace Wall, jež dělí katolickou a protestantskou část města. 
návštěva jedinečného muzea RMS Titanic, které je věnováno nejslavnější lodi, jež se zrodila v belfastských loděnicích, Titanic. V podvečer cesta do 
Dublinu a plavba trajektem na britské ostrovy. 

8.den: Celodenní prohlídka Stratfordu nad Avonou, rodiště Williama Shakesepeara. Návštěva jeho rodného domu a Trinity Church, místa, kde je 
pochován. Pěší výlet k Ann Heatheway Cottage a návštěva hradu Warwick. Večer odjezd na trajekt. 

9.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 

 

 

14990 Kč 

CENA ZAHRNUJE:  

• dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, 
kávovar, lednička, bufet, WC, video) 
• tunel Calais – Folkstone -Calais, trajekty Pem-
broke – Rosslare, Dublin - Holyhead 
• 3x ubytování v hostitelských rodinách s plnou 
penzí (oběd ve formě balíčků) a 1x ubytování 
v hostelu se snídaní, 1x ubytování v hostelu bez 
snídaně. 
• 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 po celou dobu zájezdu a do-
dání informačních materiálů 
 

CENA NEZAHRNUJE: 
• MHD a vstupy do navštívených objektů 
a atrakcí  cca 60 GBP a 40 Euro 
 
 

 



 
Rozsah pojištění 

 

pojištění léčebných výloh v zahraničí 4 mil. Kč 

pojištění zavazadel 18 000 Kč 

úrazové pojištění – trvalý následek 18 000 Kč 

pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 1 mil. Kč 

pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy 80% stornopoplatku 

pojištění storna zájezdu v případě závažných rodinných událostí (úmrtí v rodině atp.)  100% stornopoplatku 

Stornopoplatky /v případě, že zrušíte zájezd z jiných důvodů, než je onemocnění či závažní rodinné důvody/ si CK účtuje tyto stornopoplatky: 

a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 15% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů před uskutečněním zájezdu 

 b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-20. dnem před uskutečněním zájezdu 

 c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19.-11. dnem před uskutečněním zájezdu 

 d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10.-5. dnem před uskutečněním zájezdu  

e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před uskutečněním zájezdu.  

 

 

Závazná přihláška 

Jméno a příjmení, třída: 
 

Datum narození:                                                                                                                                  Státní příslušnost: 
 

Rodič: email:                                                                                                                                                   Mobil: 
 

Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera zúčastnil/ a zájezdu do Velké Británie a zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil/a se storno podmínkami CK Royal (viz výše). 

 

………………………………………………. Podpis zákonného zástupce 

 


