
 

Irsko – smaragdový ostrov 

 

 

Termín:  30.5. – 6.6.2020 

1. den: Odjezd z České republiky do Francie. Večer ubytování v hotelu. 

2. den: Celodenní prohlídka Londýna (Westminster Abbey, parlament, Buckinghamský palác, Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus…), možnost návštěvy nejslavnějšího hračkářství The Hamley´s. Odpoledne plavba lodičkou (6£) 
na Greenwich, procházka Greenwichským parkem a odjezd na noční trajekt do Irska. 

3. den: Dopoledne vylodění v Irsku a přejezd do Dublinu. Procházka historickým centrem města (Trinity College, 
O´Connell Street, Bank of Ireland, Temple Bar, Dublin Castle…). Odpoledne návštěva nejslavnějšího irského pivovaru Guinness (12€) a návštěva 
katedrály sv. Patrika (5€). Večer ubytování v hostitelských rodinách v Dublinu.  

4. den: Celodenní výlet do oblasti Wicklow Mountains. Procházka „údolím dvou jezer“ Glendalough, které slouží jako oblíbená filmová kulisa. 
Poté zastávka u vodopádů Powerscourt Waterfall (nejvyšší v Irsku, 3€) a návštěva Powerscourt Gardens (8€), jedněch z nejkrásnějších zahrad. 
V podvečer společný výstup na Bray Gap. Večer návrat na ubytování. 

5. den: Dopoledne návštěva mýtické oblasti Tara, prohlídka chodbových hrobů Brú Na Boinne (4€).  Odpoledne zastávka u slavných keltských 
křížů v Monasterboice a návštěva Mellifont Abbey (1,50€), ruin prvního cisterciáckého kláštera v Irsku. Večer návrat na ubytování. 

6.den: Celodenní návštěva Dublinu. Dopoledne návštěva The Little Museum of Dublin (7€), kde se zábavnou formou seznámíte s historií města a 
jeho nejslavnějšími rodáky. Poté projížďka obojživelným autobusem tzv. Vicking Splash Tour (17€), kde se každý z Vás na chvíli stane Vikingem. 
Odpoledne osobní volno na O´Connell Street. Večer odjezd do Rosslare a plavba trajektem do Británie. 

7.den: Celodenní pobyt v Brightonu. Dopoledne procházka městem s průvodcem a návštěva Sea Life Centre (7£), nejstaršího pomořského akvária 
na světě. Poté výjezd na vyhlídku I360 (8£) odkud se budete moci kochat krásami jihoanglického pobřeží. Odpoledne návštěva Palace Pier, zábav-
ního mola a odjezd zpět do ČR. 

8.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách., 

Rozsah pojištění, které je v ceně zájezdu: 

 

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 

10990 Kč 

CENA ZAHRNUJE:  

• dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, 
kávovar, lednička, bufet, WC, video) 
• 2x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK) 
přes kanál La Manche a 2x trajekt přes Irské 
moře 
• 3x ubytování v hostitelských rodinách s plnou 
penzí (oběd ve formě balíčků) + 1x ubytování 
v hostelu se snídaní 
• komplexní cestovní pojištění včetně pojištění 
storna  
• pojištění proti úpadku CK dle zákona  
č. 159/1999 Sb. 
• na 13 účastníků 1 místo zdarma  
pro pedagogický dozor 
• bezplatné přistavení autobusu 
(min. 13 účastníků) 
• dopravu účastníků do místa setkání 
s hostitelskou rodinou 
• služby průvodce po celou dobu zájezdu 
a dodání informačních materiálů 
 

CENA NEZAHRNUJE: 
• MHD a vstupy do navštívených objektů 
a atrakcí (25 £ + 60€) 



 
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: 
 

Datum narození:  
 

Státní příslušnost a číslo pasu nebo OP: 
 

 

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

                                                                                                                                                                                        

………………………………………………. 

Podpis zákonného zástupce 

 

 


