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IRSKO LETECKY

č. záj. 234

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!!
Irsko letecky – čas odletu bude upřesněn cca 7 dní
před zájezdem.
Předpokládaná letecká společnost bude Ryanair, max.
zavazadlo k odbavení je 20 kg, kabinové zavazadlo max.
10 kg. Během letu není žádné pití ani jídlo v ceně, pouze
za poplatek.
CK si vyhrazuje právo změnit leteckou společnost dle
aktuální situace.
Výběr sedadla v letadle - příplatek: 800 Kč.
2. Doprava
Letecká doprava je zajištěna na trase Praha - Dublin Praha. Doprava po Irsku je zajištěna klimatizovaným
autobusem.
3. Ubytování
CK si vyhrazuje právo změnit místa ubytování dle
aktuální situace.
V ceně zájezdu je zahrnuto 9x ubytování v hotelech ve
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím.
Předpokládané schema ubytování: 1x oblast Dublinu,
1x Dungannon, 1x Londonderry, 1x oblast Galway,
3x Killarney, 1x Kilkenny, 1x Dublin.
Příplatek: 1/1 pokoj – 6 400 Kč (povinný pro samostatně
cestující klienty, pokud se nepřihlásí druhá lichá osoba).
4. Stravování
V ceně zájezdu je zahrnuta 9x snídaně (5x studená
bufetová snídaně, 4x irská snídaně). Ostatní stravování
je vlastní.
Orientační ceny potravin v Irsku: 1,5 l vody 1,3 €, 0,5 l
irského piva v supermarketu 2,3 €, 1kg jablka 2 €, jídlo v
levné restauraci 11-20 €, jídlo ve fast-foodu 7-9 €, točené
pivo 0,5 l irské 4,5-6 €, cappuccino 2,5-3,5 €, presso 1,82,4 €.
Orientační ceny potravin ve Velké Británii: hlavní jídlo v
levné restauraci 10-15 £, menu ve fast-foodu 8 £,
hamburger 5-6 £, pivo v supermarketu 1-2 £, v restauraci
3,5-6 £, voda 1,5 l 1 £, cola 2 l 1,5 £.
5. Důležité osobní věci
Je třeba mít s sebou
redukci do zásuvek nelze použít naše el.
spotřebiče!
Ve Velké Británii a v
Irsku je čas posunut
-1
hodina
oproti
středoevropskému času.
Jedny pohodlné boty na
prohlídky. Klobouk a
brýle proti slunci, krém
na opalování s vyšším
ochr. faktorem, repelent.

Deštník, teplejší oblečení pro případ horšího počasí.
Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen apod. a léky
trvale užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky proti bolesti.
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách,
může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř.
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.
POČASÍ: V Irsku se může počasí měnit velmi rychle.
V létě 15°C - 20°C, na jaře a na podzim teploty kolem
10°C.
6. Zabalení zavazadel
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Váhové
limity zavazadel pro leteckou přepravu budou uvedeny v
pokynech k zájezdu.
7. Cestovní doklady
Aktuální informace Ministerstva zahraničních věcí:
Občané ČR
nepotřebují pro krátkodobý pobyt
v Británii víza.
Občané nadále
mohou do
Británie
přicestovat na platný občanský průkaz nebo cestovní
pas.
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.
Prosíme o nahlášení čísla cestovního dokladu, se
kterým budete cestovat, a celého data jeho platnosti.
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

530 Kč / os. Pojištění stornovacích poplatků nelze
sjednat samostatně, tj. bez sjednání pojištění s tarifem
na celou dobu pobytu v zahraničí.
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže
uvedené informace:
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.
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny.
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 2020)
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
studentskou průkazku ISIC.

vzít

s sebou

Orientační kurz Britské libry (GBP): 1 GBP = 29,894 Kč
(3.11.2020).
Muzeum Titanicu v Belfastu – 540 Kč (od 60 let –
440 Kč) – nutno nahlásit min. 1 měsíc před odjezdem.

Monasterboice zdarma
Bushmills 8,5 GBP
Obrův chodník 12,5 GBP (návštěvnické centrum, vlastní
útesy se neplatí)
Carrick – A – Rede 7 GBP
Derry Cathedral 3 GBP
Cliffs of Moher 8 €
Bog Village 6,5 €
Dunbeg 4 €
Gallarus 4 €
Muckross Abbey zdarma
Blarney Castle 19 €
Rock of Cashel 7 €
Glendalough 4 € (návštěvnické centrum, klášter je
zdarma)
Katedrála sv. Patrika v Dublinu - 6 €
Celková orientační částka na vstupy cca 65 € +
40 GBP.
10. Počet klientů nutných k odjetí
Letecké zájezdy se uskuteční v případě přihlášení
alespoň 20 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: Odlet z Prahy s průvodcem do DUBLINU,
transfer na ubytování do hotelu.
2. den: Navštívíme mytickou TARU, kde byli až do
11. století voleni nejvyšší králové starého Irska. Poté
přejedeme do klášterního komplexu z 5. století
MONASTERBOICE, v němž spatříme i jedinečné
křesťanské památky typické pro Irsko (kulatá věž a tři
vysoké kamenné kříže z 10. stol.). Překročíme hranici
Severního
Irska
a
zamíříme
do
jeho
metropole BELFASTU. Zde si prohlédneme novou
městskou čtvrť na místě starých doků v ústí řeky Lagan s
velmi zajímavým muzeem Titanicu. Procházka centrem
kolem radnice, opery, katedrály sv. Anny, historickou
čtvrtí Entries s univerzitou aj.
3. den: Zamíříme k severnímu pobřeží ke slavnému
OBROVU CHODNÍKU (UNESCO), k čedičovým sloupům
svažujícím se do mořských hlubin, jež jsou jedním z
nejzajímavějších přírodních útvarů světa. Odpočineme si
v proslulé palírně whiskey v BUSHMILLS, pálící již od
roku 1608 jednu z pověstných značek zdejší whiskey.
Odpoledne si prohlédneme druhé největší severoirské
město DERRY (LONDONDERRY), navštívíme Staré
město, starosvětské hospůdky, nejzachovalejší městské
hradby ve Spojeném království. Podíváme se do
katolické čtvrti Bogside, s nádhernými malbami na zdech
domů, které připomínají dlouhá léta konfliktu mezi
katolíky a protestanty v Ulsteru.

4. den: Vrátíme se do Irské republiky, zastavíme u hrobu
irského básníka W. B. Jeatse pod stolovou horou Ben
Bulben a navštívíme malebné městečko WESTPORT
pod horou Sv. Patricka. Budeme se kochat vyhlídkovou
jízdou drsným krajem zálivů, hor, jezer a rašelinišť NP
CONNEMARA, kde si mj. prohlédneme návštěvnické
centrum Národního parku Connemara a při procházce
zdejší krajinou určitě uvidíme i slavné connemarské
poníky. Na závěr dne procházka centrem univerzitního
města GALLWAY. Nebude chybět náměstí Eyre Square,
Latinská čtvrť, Church of St.Nicholas ani hospůdky
lemující uličky u starých doků.
5. den: Zamíříme do drsné, ale nesmírně zajímavé
vápencové oblasti THE BURREN „ Skalnatá země“.
Ukážeme si úžasnou hrobku POLNABRONE DOLMEN z
doby před 4 tisíci lety, dále městečko KILFENORA s
nádhernými keltskými kříži a maličkou katedrálou.
Podíváme se na fascinující útesy CLIFFS OF MOHER
dosahující výšky 200 m a táhnoucí se v délce 8 km.
Zastavíme v malebném městečku ADARE. Nocleh v
oblasti Killarney.
6. den: Vyhlídková jízda po poloostrově Iveragh. RING
OF KERRY: skanzen BOGVILLAGE, přímořské
městečko WATERVILLE, kam na dovolenou jezdíval
Charlie Chaplin, překrásné výhledy na pobřeží irského
jihozápadu, zálivy s písečnými plážemi, malebné
městečko SNEEM a vyhlídky na nejvyšší irskou horu
Carrantuohill (1040 m n.m.) a jezera NP Killarney. Na
závěr zastavíme v u viktoriánského sídla MUCKROSS
na břehu stejnojmenného jezera a prohlédneme si
centrum města KILLARNEY s krásnou katedrálou a
stylovými hospůdkami.
7. den: Vydáme se na samotný západ Irska na
poloostrově DINGLE: nádherná písečná pláž INCH,
městečko DINGLE, keltská pevnost DUNBEG,
nejzápadnější výběžek mys DUNMORE s výhledy na
souostroví Blasket Islands, nejstarší irský kostelík
Gallariova oratoř, tajemné kameny se starým keltským
písmem Ogam.
8. den: Naše cesta pokračuje na jih ke zřícenině hradu
BLARNEY
CASTLE
s
legendárním
kamenem
výmluvnosti. Navštívíme irskou Akropoli, jak jsou
nazývány pozůstatky církevních staveb na skále ROCK
OF CASHEL ve stejnojmenném městečku, kde bylo na
dvoře místních arcibiskupů uvařeno poprvé slavné černé
pivo Guinness. Na závěr dne zavítáme do
nejpůvabnějšího
vnitrozemského
města
ostrova
KILKENNY v ohybu řeky Nore. Prohlédneme si
nejvýznamnější památky vč. katedrály Sv. Canice, Rothe
House i exteriéru kilkennského hradu.
9. den: Dopoledne si během procházky v překrásné
horské krajině prohlédneme ruiny starého irského
kláštera Sv. Kevina v GLENDALOUGH (Údolí dvou
jezer) v NP WICKLOW. Odpoledne DUBLIN, rušná
O´Connell Street, první irská univerzita Trinity College,
sbírky Národního muzea, katedrála Sv. Patricka,
dublinský hrad, čtvrť vyhlášených hospod s živou hudbou
Temple Bar a mnoho dalšího. Nocleh v Dublinu.
10. den: Individuální volno v Dublinu, v návaznosti na
letový řád transfer na letiště, odlet do Prahy.

