
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 112 

 NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA IRSKA PĚŠKY - 
LETECKY                       č. záj. 357  

 

CK si vyhrazuje právo na úpravu programu v závislosti 
na klimatických podmínkách v případě nepříznivého 
počasí. 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 
Irsko letecky – čas odletu bude upřesněn v pokynech 
cca 7-10 dní před zájezdem. 

2. Doprava 
 
v Irsku je zajištěna českým dálkovým autobusem 
s klimatizací s možností občerstvení (káva, čaj, limonády, 
pivo). Zájezd jede společně s autobusovou variantou  
č. 355. 

3. Ubytování 
 
Ubytování je zajištěno 8x ve 2lůžkových pokojích v 
hotelech. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 5 900 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení). 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu jsou zahrnuty 8x snídaně.  
 
Příplatek: 6x večeře - 3 600 Kč / os. 
 
ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN A JÍDEL (EUR, 2019)  
 
Chléb 0,90-1,20 

Bageta 0,45-0,60 

Sladké pečivo (kobliha např.) od 0,40 

Voda 1,5 l    0,30  
Džus 0,4-2 
Pivo plechovka v supermarketu  od 1 
Pivo v restauraci  2,30-3 
Víno v restauraci  od 3  
Jogurt  0,50 
Mléko od 0,70 
Sýr chedar dle váhy  od 1,20  
Máslo od 0,50 
Anglická snídaně od 3 
Čaj, káva od 1,20 
Oběd v běžné restauraci od 6  
Oběd v lepší restauraci od 12-20 
Hranolky (Mc Donald) 1-3 
Hamburger od 1,50 
Salát 3 

 
Irská kuchyně:  
Na jídelníčku naleznete mnoho masa (vepřové, kuřecí), 
slaninu, mléčné výrobky a také ryby. Speciality 
připravené z darů moře jsou běžné především v 
oblastech kolem pobřeží, kde se na jídelním lístku 
setkáte s humry, krevetami a ústřicemi.  

Kraj od kraje má svou vlastní specialitu, která nemůže 
chybět v menu restaurací ani na stolech domácností. Ve 
městě Galway například s největší pravděpodobností 
narazíte na ústřice, které vám naservírují s celozrnným 
chlebem a neodmyslitelným černým Guinnessem. Ve 
Wicklow nezapomeňte ochutnat pečené jehněčí a v 
Limericku lahodnou šunku. 
Najít v Irsku dobrou restauraci není vůbec žádný 
problém, ve městech jich je více než dost. Mnohé z nich 
nabízejí tradiční irskou kuchyni, ale v jiných si objednáte 
čínská, indická nebo třeba thajská jídla. V každé 
restauraci vám bez větších problémů připraví 
vegetariánský pokrm nebo speciální jídlo pro děti.  
Restaurace a hostince mají otevřeno od 10.30 do 23 
nebo 23.30 hodin, v menších místech počítejte s tím, že 
kolem 22. hodiny bývá již kuchyně zavřena. V neděli 
mezi 14. a 16. hodinou bývá zavřeno. Většina restaurací 
zahrnuje poplatek za služby do konečného účtu, ale 
nemusí to být pravidlem. Běžné spropitné se pohybuje 
okolo 10 procent.  
Není nápoj, který by Irsko ve světě proslavil více než 
whisky. Irsko bylo také údajně vůbec první zemí na 
planetě, kde byla whisky připravena. Od skotské whisky 
se liší tím, že je destilovaná celkem třikrát. Má 
specifickou chuť a zraje v dřevěných sudech alespoň 7 
let. S historií i žhavou současností pálení irské whisky se 
přitom můžete seznámit na vlastní oči. Nejstarší lihovar 
na světě, Bushmills Distillery, je totiž otevřen pro 
veřejnost.  
Mezi nejoblíbenější značky pravé whisky patří Jameson, 
Paddy, Tullamore Dew a Middleton. Nezapomeňte, že 
Irové jsou na svou whisky patřičně hrdí.  
Kromě irské whisky jsou populární také likéry, například 
Irish Mist nebo Bailey‘s, které jsou vyráběny na bázi 
whisky. Oblíbené je i černé pivo a to zejména Guinness. 
Pivovar Guinness v Dublinu je přístupný veřejnosti a 
rozhodně stojí za návštěvu. Kromě této značky piva se 
pije i Murphy‘s a Beamish.  
Výroba vína není v Irsku příliš rozšířená, přesto nějaké to 
víno v nápojových lístcích vždy najdete. Populárním 
nápojem je irská káva (silná černá káva, hnědý cukr a 
whisky). 
Možnosti stravování:  
Posnídat, poobědvat nebo se dobře najíst před večerem 
můžete v celé řadě podniků, od restaurací přes bary, 
kavárny nebo puby. Některé bary nabízejí pouze lehké 
občerstvení. Stravovat se lze i ve fast-foodech, ale pro 
našince je nejvhodnější a nejlevnější nakupovat potraviny 
v supermarketech. Jinou variantou levného stravování je 
možnost využít hromadné nabídky (menu) v některých 
restauracích, které vám připraví například oběd ze tří 
chodů, což je cenově výhodné a lákavé. Restaurace 
obvykle přestávají podávat jídlo kolem 22 hodin, ačkoliv 
restaurace s rychlým občerstvením bývají otevřeny déle.  
Otevírací doba:  
Obchody bývají zpravidla otevřené ve všední dny od 9 do 
17 hodin nebo od 7 do 18 hodin (potraviny). 
Supermarkety jsou otevřené od 8 do 20 hodin. Ve větších 
městech najdete také obchody otevřené dlouho do noci 
(do 22 hodin) nebo dokonce nonstop.  
 
 
 
 
 
 



5. Důležité osobní věci 
 
Je třeba mít s sebou 
redukci do zásuvek – 
nelze použít naše el. 
spotřebiče!  
Jedny pohodlné 
bytelnější boty na 
turistiku (zájemci  
o náročnější výlety 
pohory, teleskopické 
hole). Túry jsou 
v délce kolem 5 –  
6 hod., po poradě 
s vedoucím zájezdu 
lze zvolit lehčí 
variantu. Protože túry půjdeme pěšky různými terény 
(kamenitý, skalnatý, travnatý, místy vlhký), věnujte 
pozornost pevné, nejlépe kotníčkové obuvi. Pro některé 
trasy vedoucí převážně po zpevněných površích 
doporučujeme nízkou sportovní obuv. Teplé oblečení vč. 
čepice a rukavic, doporučujeme nepromokavou větrovku 
a dlouhé kalhoty, svetr nebo mikinu, plavky, klobouk a 
brýle proti slunci, krém na opalování s vyšším ochr. 
faktorem, deštník, pláštěnka.  
Doporučujeme kvalitní a účinný repelent. 
Vaši osobní lékárničku doporučujeme vybavit těmito léky: 
Proti průjmu – Immodium kapsle, Endiform tablety, 
živočišné uhlí 
Proti bolestem kloubů, hlavy – Ibuprofen tablety 
Proti zvýšené teplotě – Paralen tablety, Acylpyrin tablety 
Na povrchová poranění – Framykoin zásyp, Septonex 
spray, obinadla, náplasti 
Proti alergické reakci při bodnutí hmyzem – Dithiaden 
tablety 
Proti nevolnosti v dopravních prostředcích – Nokinal 
tablety 
Užívání antibiotik je vhodné konzultovat s praktickým 
lékařem. Těm, kteří trvale užívají nějaké léky, 
doporučujeme, aby si tyto léky vzali s sebou 
v dostatečném množství. 
 
UPOZORNĚNÍ!!! Ve Velké Británii je zakázáno držení 
nožů s čepelí delší než 7,62 cm (pak jsou považovány za 
útočnou zbraň) a plynových nebo pepřových sprejů - 
nesmí se vůbec dovážet. Již mnohokrát se stalo, že i 
přes upozornění, byly takovéto nože klientům zabaveny. 
Často hrozí i konflikt s policií a trestní postih. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. 
 
7. Cestovní doklady 
 
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na 
základě platného cestovního pasu nebo občanského 
průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský 
průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné 
minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR. 
Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla 
ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí 
mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při 
cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad (do zemí 
EU cestovní pas nebo občanský průkaz). 
Z České republiky lze vycestovat pouze s platným 
cestovním dokladem. V případě cesty do zemí Evropské 

unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska 
lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz 
(jen se strojově čitelnými údaji - vydávané od července 
2000). 
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního 
dokladu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj 
vlastní cestovní doklad při sobě!!! 
Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro 
vstup cizích státních příslušníků do navštívených zemí si 
tito zajišťují sami a na vlastní odpovědnost. 
 
8. Pojištění 
 
Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu 
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního 
pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření. 
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet 
do zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných 
výloh.  
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si 
ho připlatit společně se zakoupením zájezdu 
(nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně  
520 Kč / os. Pojištění stornovacích poplatků nelze 
sjednat samostatně, tj. bez sjednání pojištění s tarifem na 
celou dobu pobytu v zahraničí. 
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou 
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA 
a.s.  
Kompletní podmínky pojištění najdete na 
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte 
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší 
CK. 
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ 
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak 
pojišťovna v ČR tuto částku uhradí). 
Pojištění zahrnuje (maximální plnění): 
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. 
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České 
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný 
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo 
přechodný pobyt. 
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v 
zahraničí do výše 5 000 000 Kč 
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti 
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých 
následků úrazu 
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné 
(hospitalizace v zahraničí) – 300 Kč / den 
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí 
osoby – 1 000 000 Kč 
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus 
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 40 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 40 000 Kč 
Pojištěný je povinen neprodleně po škodné události 
(nejpozději následující pracovní den) stornovat u 
organizátora objednaný zájezd. Pokud dojde k prodlení 
ve stornování, je pojišťovna oprávněna uhradit pouze 
stornovací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný 
zájezd mohl být neprodleně stornován. 
 
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat 
asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde 
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční 
služba Vám poradí, jak dále postupovat. 
 
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské 
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.  



9. Orientační ceny vstupného 
 

(z roku 2021) 
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový 
přehled, ne všechna místa musí být realizována, záleží 
na vedení prohlídky jednotlivými průvodci a 
individuálním výběru každého klienta. 
 

Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
 

Orientační kurz Britské libry (GBP): 1 GBP = 30,335 Kč 
(26.11.2021). 
Vzhledem k tomu, že se do Irska pojede přes Velkou 
Británii a v Severním Irsku je nevýhodný kurz 
euro/libra, doporučujeme vzít si s sebou libry z ČR – 
cca 50 GBP. 
 

Dublin: pivovar Guiness - 23 €, palírna/museum 
Jameson - 18 €, hrad - 6 €, Trinity College - 11 €, 
katedrála sv. Patrika – 7 €, Book of Kells - 14 €. 
 

Celková orientační částka na vstupy cca 70 €. 
 

10. Pěší trasy 
 

OBTÍŽNOST ZÁJEZDU: 2 (průměrná hodnota za zájezd) 
Pohodový program je snadné absolvovat pro všechny, 
kteří bez problému zvládnou i delší přejezd do místa 
programu, procházky a lehké pěší túry v rozmezí do cca 
6 hodin denně v nenáročném terénu, bez velkého 
převýšení nebo překonání velkého převýšení za pomoci 
lanové dráhy či zubačky, zpravidla se nabízí alternativa 
lehčí obtížnosti a nebo relax. Průvodce bude vždy před 
realizací programového dne informovat o průběhu a 
případných alternativách. 

11. Počet klientů nutných k odjetí 
 

Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
28 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní 
před odjezdem. 
 
 

Garant zájezdu:  
CK MAYER + CROCUS s.r.o. 
Heydukova 6, 180 00 Praha 8    
tel: 241 432 483, mob.: 777 845 575 
 

Pohotovostní mobilní telefon: 777 75 85 84 
slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu 
zájezdu a v nutných případech po dobu zájezdu. Veškeré 
ostatní dotazy volejte v pracovní době na výše uvedené 
pevné linky. 
 

Program zájezdu: 
1. den – Let Praha – Dublin, přejezd na nocleh, spojení 
s autobusovou skupinou. 
2. den - Cesta na sever. První pěší túra po překrásném 
pobřeží severního Irska. Vyjdeme z CARRICK-A-REDE 
po provazovém mostě. Podél útesů s dramatickými 
sceneriemi dojdeme k světoznámému GIANT’S 
CAUSEWAY, Obrovu chodníku. Dále pěšky procházka 
po pobřeží z Portballintrea Village (8 km). Přejezd busem 
k DUNLUCE CASTLE. 
3. den - Odjezd do Irské republiky. Návštěva města 
LONDONDERRY. Přejezd přes DONEGAL, turistika 
v GLENVEAGH. Večer ubytování. 
4. den - Po snídani prohlídka keltského kříže na hřbitově 
v DRUMCLIFF, v místě posledního odpočinku básníka 
W. B. Yeatse, pěší turistika v okolí dominantní stolové 
hory BEN BULBEN, vrchol 527 m n. m., prohlídka 

vodopádu, návštěva jednoho z nejvýznamnějších irských 
prehistorických pohřebišť v CARROWMORE (kamenné 
kruhy, dolmeny, hrobky), zajímavá místa v okolí Sligo, 
návrat do místa ubytování. 
5. den - Přejezd k Westportu. Výstup na poutní horu 
Irska CROAGH PATRICK (stoupáme od hladiny moře, 
vrchol 764 m, trasa 5 km). Za dobrého počasí krásné 
výhledy na WESTPORT BAY. Alternativně procházka 
v parcích Wesport House. Přejezd přes CONNEMARA 
NATIONAL PARK, zastávka v Kylemore Abbey. 
Ubytování. 
6. den - Po snídani přejezd na pobřeží k nádherné 
vyhlídce z 205 m vysokých útesů CLIFFS OF MOHER. 
Túra po značené Burren Way jedinečnou krasovou 
oblastí BURREN z BALLYNALACKANCASTLE do 
FANORE s krásnou písčitou pláží u Atlantiku (14 km 
s malým stoupáním), přejezd do místa ubytování. 
7. den – Odjezd na východ. Zastávka v Tullamore. 
Procházka kolem jezer v NPWICKLOW MOUNTAINS 
(různé varianty tras 4 až 16 km dle časových možností). 
Východištěm je GLENDALOUGH, jedno 
z nejdůležitějších raně křesťanských míst v Irsku. 
Procházka vede k dolnímu a hornímu jezeru přes 
Giants’s Cut a hřbitůvek s kostelíky, válcovou věží 
a keltskými kříži. Túra vede po hřebeni nad horním 
jezerem. Nocleh. 
8. den – DUBLIN, prohlídka hlavního města Irska. Možná 
návštěva muzea světoznámého pivovaru Guiness nebo 
Jameson Distilerry, pro zájemce prohlídka TRINITY 
COLLEGE, v které jsou uloženy staré manuskripty (Book 
of Kells). Procházka čtvrtí Temple Bar, individuální volno. 
Nocleh v Dublinu. 
9. den – Odlet z Dublinu do Prahy. 


