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IRK103/2022 MOLNÁR VERONIKA, VESZPRÉM
REPÜLJÜNK ÍRORSZÁGBA!

- ÍRORSZÁG ÉRDEKESSÉGEI, REPÜLŐGÉPPEL, HELYI BUSSZAL ÉS KÖZLEKEDÉSSEL, CSALÁDOS ELHELYEZÉSSEL -

2022. ŐSZI SZÜNET (6 NAP)
1. NAP

ÉRKEZÉS A SMARAGD SZIGETRE

Indulás repülővel Budapestről. A délutáni/esti órákban érkezés Dublinba, „bemelegítő” buszos városnézés keretén belül
ismerkedünk a köztársaság fővárosának legfontosabb látnivalóival, este szállásfoglalás. (A napi program menetrendfüggő, esti
gép esetében a reptéri transzfer nem tartalmaz városnézést)
2. NAP

IDŐUTAZÁS DUBLINBAN

Reggeli után egész napos gyalogos városnézés Írország fővárosában. Elsőként a sziget történetének egyik legfontosabb
időszakát idézzük fel az EPIC – The Irish Emigration Museum (F) falai között: a XVIII és XIX. századi kivándorlás
történetét rendkívüli érzékkel, személyes történetekkel megragadó, díjnyertes múzeumban tett látogatásunk biztosan sok
újdonsággal és tanulsággal fog járni. Délután rövid szabadprogram, majd látogatás a St. Patrick katedrálisban (F), itt található
Jonathan Swift a híres író sírja. Sétánk során érintjük a majd’ 1000 éves történelemmel bíró Christ Church Cathedral épületét.
A nap végén felkeressük a Teeling Distillery-t (F), ahol az írek legnépszerűbb tömény itala, a whiskey készül (nyitvatartás
alapján a programok változhatnak!). Kora este érünk vissza a szállásunkra.
3. NAP

DUBLIN – AHOGY MI SZERETJÜK

Reggeli után egész napos program Dublinban. Délelőtt látogatás a Trinity College-ba (F), ahol a híres Book of Kells
található, ezután gyalogos sétára indulunk: Molly Malone – a szépséges halas kofa szobra, Dublin Castle (F), ahol 800 év
története elevenedik meg a pazarul berendezett épületegyüttesen belül. Délután folytatjuk a gyalogos sétát: „Fél penny-s híd”,
Liffey folyó, majd szabadprogram a városban és a Grafton Street környékén. Este szállás.
4. NAP

KULTÚRA ÉS KIKAPCSOLÓDÁS

Reggeli után indulás busszal Newgrange (F) neolitikus emlékhelyét, mely Stonehenge és az egyiptomi piramisok
misztikusságával és nagyszerűségével vetekszik, noha mindkettőnél idősebb! A déli órákban a Boyne folyó melletti harctérre
(F) látogatunk, 1690-ben itt került ugyanis sor Írország története szempontjából arra a döntő ütközetre, mely biztosította a
protestáns uralmat a sziget felett. Délután buszunkkal elmegyünk Howth-ba, a tengerpartra, ahol sétálhatunk a parton,
megtekinthetjük az Írország szemeként is ismert kis szigetet a hangulatos kikötőből, vagy ha szerencsénk van, akár fókákat is
láthatunk! Estefelé indulás vissza a szállásra.
5. NAP

TAVAK, VÍZESÉSEK, PATAKOK, TENGERPART

Reggeli után a mai napot kirándulás keretén belül töltjük Wicklowban, mely Írország kertjeként lett híres. Először
Glendalough-ba (F) megyünk, a hegyek övezte tavakhoz, az ősi kelta romok és a temető felfedezése (Szt. Kevin Kolostorának
romjai a 6. sz.-ból. – ír kora keresztény emlékek) majd séta Powerscourt-ban (F) a híres díszkertben. Ha időnk és az időjárás is
engedi, Írország legmagasabb vízesését (F) is megtekinthetjük. A nap végén az Ír tenger egyik kisvárosába, Braybe is kitérőt
teszünk, ahol a partról, vagy akár a település fölött magasodó szikláról csodálhatjuk meg a tengert. Este indulás vissza a szállásra.
6. NAP

FŐÚRI BÚCSÚ

Reggeli után a Dublinia (F) kiállítását tekintjük meg, mely igen szórakoztató formában mutatja be a város vikingkori és
középkori történetét. Délután kirándulás a XIV. századból származó Malahide Castle-be (F). A kastély egy gyönyörű kert
közepén fekszik, korhű bútorokkal berendezett, festményei az ír Nemzeti Galéria műalkotásai közé tartoznak. Délután
transzfer a reptérre. Érkezés Budapestre az esti órákban. (A napi program menetrendfüggő, délutáni gép esetében csak
Malahide meglátogatását tartalmazza a program)

A programmódosítás jogát fenntartjuk.

RÉSZVÉTELI DÍJ
az indulás időpontjai

2022. őszi szünet

alapár

családi elhelyezéssel
79.900 Ft, 18 év felett: 89.900 Ft

repülőjegy fapados járatra illetékkel,
kézipoggyásszal, időpont függő
Retúr reptéri transzfer és buszos közlekedés
Írországban, minimum 20 fő esetén az 1., a 4.,
az 5. és a 6. napon
Idegenvezetés magyar nyelven a 6 nap alatt, 20
fő esetén

kb. 75.000 Ft - tól
35.000 Ft
15.000 Ft

ÖSSZESEN*

204.900 Ft, 18 év felett: 214.900 Ft

Feladott poggyász díja, 20 kg/10kg

kb. 20.000 Ft / 15.000 Ft
standard útlemondási biztosítás,
COVID kiegészítésű
a részvételi díj + poggyász 2 %útlemondási biztosítás, a
a:
részvételi díj + poggyász 4,5%10 kg esetén: 4.400 Ft
a:
20 kg esetén: 4.500 Ft
10 kg esetén: 9.900 Ft
Felnőttek esetében:
20 kg esetén: 10.125 Ft
10 kg esetén: 4.600 Ft
Felnőttek esetében:
20 kg esetén: 4.700 Ft
10 kg esetén: 10.350 Ft
20 kg esetén: 10.575 Ft
3.720 Ft
3.720 Ft
kb. 130 EUR
kb. 150 EUR

útlemondási biztosítás

utasbiztosítás 6 napra
(F) belépők 18 éven aluliaknak (2021!)
(F) belépők 18 éven felülieknek (2021!)

* Az ár tartalmazza: Repülőjegy fapados járatra Budapest – Dublin viszonylatra, illetékkel, kis kézipoggyásszal (40*20*25 cm),
5 éjszaka szállás Dublin környéki vendéglátó családoknál, 2-3-4 fő együttes elhelyezése mellett, teljes ellátással (reggeli,
csomagolt ebéd, meleg vacsora), bérelt busz a jelzett napokon, az idegenvezető költségei.
•

A kedvező árhoz a fapados járatoknál minimum 3-6 hónappal előre történő foglalás szükséges, konkrét nevekkel és
időponttal. A jegyek nem módosíthatóak és nem visszaválthatóak. Ha valaki meggondolja magát, a jegy árát a
légitársaság nem téríti vissza.

Jelentkezési határidő: 2022.04.13. (jelentkezési lapok leadása)
Javasolt részletfizetési ütemezés:
Jelentkezés véglegesítésekor, május 15-ig (túljelentkezés esetén az utazók listáját Molnár
Veronika teszi közzé 2022.04.25-ig): 75.000 Ft (repjegy kalkulált ára) + választott poggyász
díja + igény szerint választott útlemondási (storno) biztosítás díja + utasbiztosítás (ebben
az esetben 0% az önrész lemondás esetén)
június 15-ig: 60.000 Ft
szeptember 15-ig: 69.900 Ft, 18 éven felülieknek: 79.900 Ft
szeptember 30-ig: belépők valutában + igény szerint utasbiztosítás (ebben az esetben 20 %
az önrész lemondás esetén) Összesen: 204.900 Ft, 18 év felett: 214.900 Ft + poggyász +
belépők + biztosítások

ADATOK A HAVI RÉSZLETEK BANKI ÁTUTALÁSÁHOZ:
OTP: 11713005-20605346-00000000
Kedvezményezett: Challenge Hungary Kft
Közlemény: „IRK103/2022, utas neve: ………………….”

