Irlandia & Irlandia Północna – wyprawa
na Zieloną Wyspę
Trasa: (Irlandia) Dublin – Donegal – Sligo – P.N. Connemara –
Opactwo Kylemore – Killary Harbour – Galway – Burren – Cliffs
of Moher – Bunratty – Tralee – Ring of Kerry – Cork – Blarney –
Midleton – Cashel – Kilkenny – Waterford – Wicklow – Dolina
Glendalough – (Irlandia Północna) Belfast – Bushmills –
Ballycastle – Londonderry
Irlandia to państwo w północno-zachodniej Europie, zajmujące większą część wyspy o tej samej
nazwie. Mniejsza część wyspy, na północnym jej krańcu – to terytorium Irlandii Północnej – czyli
autonomicznego regionu, wchodzącego w skład Zjednoczonego Królestwa. Irlandia popularnie jest
nazywana Zieloną lub Szmaragdową Wyspą. Takie nazwy wydają się być nad wyraz trafne – bo Irlandia
z pewnością zachwyca swoim krajobrazem – połączeniem gór, pagórków, jezior, wrzosowisk, bagien i
urwistych klifów… Irlandia to kraina ciemnego piwa (na czele z jej najsłynniejszym, wręcz boskim
nektarem – Guinnessem – piwem typu stout). Irlandia to także kraj doskonałej whiskey, muzyki
celtyckiej, zamków, owiec, bujnej, zielonej trawy po horyzont i skrzatów, zwanych Leprechaunami (czyt.
Leprikonami). Irlandia to nocne życie i tradycyjne puby, w których muzyka, tańce i, przekazywane z
pokolenia na pokolenie, celtyckie legendy, rozbrzmiewają do rana.
Największe atrakcje:
 Dublin i królestwo Guinnessa
 Belfast – stolica Irlandii Północnej
 Bushmills – Grobla Olbrzyma i najstarsza irlandzka destylarnia whiskey
 Londonderry – miasto o dwóch nazwach; symbol waśni pomiędzy protestantami i katolikami
 P.N. Connemara – krajobraz wrzosowisk, granitowych gór, jezior i obszarów bagiennych
 Galway – urokliwe miasteczko w starym, typowo irlandzkim stylu
 Pierścień Kerry – czyli pełnia piękna Szmaragdowej Wyspy
 Cork – miasto św. Fin Barre’a i pobliski Zamek Blarney, ze słynnym Kamieniem
 Kilkenny – najpiękniejsze, średniowieczne miasto w Irlandii
 Dawna osada duńskich wikingów – Waterford
 Polodowcowa dolina Glendalough i historyczne opactwo św. Kevina
Termin:
27.04 – 06.05.2018r.
25.05 – 03.06.2018r.
10.08 – 19.08.2018r.

Cena:
2390 zł + 965 EUR
2390 zł + 965 EUR
2390 zł + 965 EUR

PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1 Warszawa – Dublin (-/-/-)
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Przelot do Dublina.
Po przylocie, panoramiczne zwiedzanie stolicy Irlandii. Zobaczymy Trinity College – uczelnię założoną
w 1592 r., słynącą ze starej biblioteki, gdzie przechowywany jest słynny manuskrypt, pochodzący z IX
w., tzw. Księga z Kells. W programie także Katedra św. Patryka – Patrona Irlandii. Katedra ta jest
główną świątynią irlandzkiego kościoła. Zobaczyć warto także Katedrę Kościoła Chrystusowego (ang.
Christ Church Cathedral) – świątynia ta została wzniesiona przez Wikingów, a ufundowana w 1038
przez pierwszego, chrześcijańskiego króla dublińskich Norwegów – Sitrica Silkenbearda. Odbędziemy
spacer po Stephen’s Green oraz Grafton Street – najbardziej znanym deptaku Dublina, gdzie będzie
nieco czasu na zrobienie zakupów. Przespacerujemy się także O’Connell Street – najbardziej
reprezentacyjną ulicą miasta – upamiętniającą nazwisko wybitnego irlandzkiego polityka i patrioty,
Daniela O’Connella, którego monumentalny pomnik stoi nad rzeką, u wlotu ulicy. Na koniec transfer do
hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.
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Dzień 2 Dublin – Belfast – Bushmills (S/-/-)
Następnie udamy się na północ, gdzie przekroczymy granicę z Irlandią Północną, będącą
autonomiczną częścią Wielkiej Brytanii. Dalej, będziemy kontynuować podróż do stolicy – Belfastu. Na
miejscu, spacer słynną Golden Mile, czyli ulicami z licznymi kawiarniami, restauracjami i sklepami, które
przyciągają tłumy turystów. Zobaczymy: katedry – anglikańską (St. Anne’s) i katolicką (St. Peter’s);
zamek z XII w., ratusz miejski z 1906, siedzibę Queens University, Stormont – byłą siedzibę władz
Północnej Irlandii oraz liczne budynki z epoki wiktoriańskiej i edwardiańskiej. Dla osób chętnych
możliwość odwiedzenia Titanic Belfast (we własnym zakresie, bilet wstępu – ok. 18 EUR),
największego na świecie muzeum poświęconego słynnemu transatlantykowi. Następnie, dalszy
przejazd - na północne wybrzeże, do niewielkiej miejscowości Bushmills. Zwiedzać tu będziemy
destylarnię whiskey, uchodzącą za najstarszą w całej Irlandii. Whiskey wytwarzane w fabryce
Bushmills, poddawane jest potrójnej filtracji; wytwarzane tam trunki charakteryzują się przyjemnym
aromatem i niezwykłą łagodnością w smaku. Po wyjściu z destylarni - transfer do hotelu.
Zakwaterowanie i nocleg.
Dzień 3 Bushmills – Londonderry – Donegal – Sligo (S/-/-)
Eksplorować będziemy północne wybrzeże. Pierwszy przystanek przy Grobli Olbrzyma (ang. Giant’s
Causeway), gdzie można podziwiać 37 tys. uformowanych podczas erupcji wulkanicznej, ciasno
ułożonych, kolumn bazaltowych, objętych programem UNESCO. Według legend, 12-metrowe kolumny
ustawił olbrzym Fionn MacCumhaill. Następnie przystań Ballintoy i most wiszący Carrick-a-Rede w
Ballycastle. Przejedziemy także aleją buków, uchodzącą za najpiękniejszą drogę w Irlandii Północnej
(tzw. Mroczny Szpaler – ang. The Dark Hedges). Na koniec zobaczymy ruiny zamku Dunluce Castle.
Przejazd do Londonderry (zwanego także: Derry) – spacer ulicami drugiego co do wielkości miasta
Irlandii Północnej, które jest symbolem walk protestantów z katolikami. W dniu dzisiejszym dawne
waśnie upamiętniają murale w dzielnicy Bogside. Przejście do nabrzeża Derry Quay, które było
miejscem pożegnania tysięcy emigrantów wyruszających do Ameryki w poszukiwaniu lepszego życia.
Na uwagę zasługują również dobrze zachowane mury miejskie. Tuż za miastem – bardzo ciekawy,
kamienny fort – Grianan of Aileach, zbudowany na wzgórzu, ponad 1000 lat temu. Podróż będziemy
kontynuować przez tereny hrabstwa Donegal, gdzie krajobraz jest zdominowany przez niewysokie góry.
Nocleg w Sligo – w krainie dolmenów i kamiennych grobowców.
Dzień 4 Sligo – P.N. Connemara – Opactwo Kylemore – Galway (S/-/-)
Przejazd niezwykle malowniczą trasą – przez Góry Mweelrea – do Parku Narodowego Connemara.
Krajobraz jest tu zdominowany przez wrzosowiska, granitowe góry oraz tereny bagienne. Liczne są tu
również jeziora. Nad jednym z nich – Kylemore Lough – leży opactwo Kylemore, co oznacza „wielki
las”. Dawna posiadłość ziemska jest jednym z najbardziej romantycznych miejsc w Irlandii. Za
neogotyckim opactwem rozciąga się typowo wiktoriański ogród, skąd wiedzie malownicza ścieżka na
pobliską górę, na szczycie której stoi statua Chrystusa, a widok z niej pozostaje na długo w pamięci.
Niedaleko opactwa w ląd wrzyna się piękny Fiord – Killary Harbour. Dla chętnych – możliwość krótkiego
rejsu po wodach fiordu (koszt - ok. 20 EUR / os.). Następnie, przejazd do Galway – urokliwego
miasteczka nadmorskiego, gdzie zachował się dawny układ urbanistyczny. Spacer wąskimi, krętymi
uliczkami, przy których kryje się niezliczona ilość pubów, sklepików i kawiarni. Czas wolny.
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
Dzień 5 Galway – Burren – Klify Moher – Bunratty Folk Park – Limerick – Tralee (S/-/-)
Przejazd do Burren – surowej krainy, gdzie dominują płaskie skały, rozległe wapienne równiny, urwiste
klify, podziemne tunele i pieczary. Spacer Klifami Moher wzdłuż Oceanu Atlantyckiego, gdzie
bezustannie uderzające fale i kotłująca się woda powodują erozję 215-metrowego urwiska. Przejazd do
kompleksu folklorystycznego w Bunratty, gdzie na obszarze 10 ha wokół zamku, odtworzono XIXwieczne irlandzkie gospodarstwa, chaty i sklepy, a nawet wiejską ulicę z pubem, kuźnią, sklepem
tekstylnym, pocztą i drukarnią. Jedną z głównych atrakcji okolicy jest autentyczny staroirlandzki pub Durty Nelly’s. Przejazd do Limerick, a następnie do Tralee. Transfer do hotelu w Tralee, Killorglin lub
Killarney. Zakwaterowanie i nocleg.
Dzień 6 Tralee – Ring of Kerry – Cork (S/-/-)
Całodniowa wycieczka – Pierścień Kerry (ang. Ring of Kerry). Trasa wiedzie po niesłychanie
malowniczej drodze, wokół półwyspu Iveragh, wzdłuż stromych brzegów atlantyckich zatok. Po drodze
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podziwiać można bujną roślinność podzwrotnikową, której obecność w tym miejscu jest warunkowana
występowaniem ciepłego prądu morskiego – Prąd Zatokowy (Golfstrom). Cała trasa jest krajobrazowo
wręcz baśniowa. Niesamowity widok na góry, morze, jeziora i rzeki – pozwoli nam zrozumieć, dlaczego
Irlandię przyjęło się nazywać „Szmaragdową Wyspą”. Przejazd z biegiem rzeki Laune z Killarney do
Killorglin, a następnie do Cahersiveen i Waterville. Mijać będziemy Moll’s Gap i Black Valley (Czarną
Dolinę), docierając do Ladies View. Nadzwyczajne piękno tutejszego krajobrazu polega, w dużej
mierze, na tym, że kanały i wyspy są niezwykle wyraziste, a ich widok wywołuje uczucie przebywania w
dziewiczym, odludnym zakątku Ziemi, z dala od cywilizacji. Wizyta na farmie owiec oraz pokaz psów
pasterskich przy pracy z owcami. Przed wyjazdem do Cork, zobaczymy jeszcze wodospad Torc oraz
złożymy wizytę w XIX-wiecznym Pałacu Muckross, nad jeziorem o tej samej nazwie. Po przyjeździe do
Cork, zwiedzanie miasta, będącego od dawna portem, w samym sercu którego znajduje się wyspa, a
wzdłuż otaczających je wzgórz, rozciągają się XIX-wieczne przedmieścia. Początek miasta jest
datowany na VII wiek, kiedy to św. Fin Barre założył opactwo i szkołę w miejscu, gdzie dziś stoi
imponująca neogotycka katedra. Zobaczymy Kościół św. Anny (St Anne’s), Giełdę Maślaną (Cork Butter
Exchange), katedrę św. Fin Barre’a, dzielnicę Shandon. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.
Dzień 7 Cork – Blarney – Midleton – Cashel – Kilkenny (S/-/-)
Przejazd do Blarney, historycznego miasta, położonego niedaleko malowniczej doliny Lee (Lee Valey).
Zwiedzimy zamek, wzniesiony w 1446r. przez króla Munsteru, Cormaca McCarthy’ego. Od ponad stu
lat, zwiedzający całują Kamień Blarney (Blarney Stone), a to za sprawą podania, zgodnie z którym,
zostaną obdarzeni elokwencją i umiejętnością przekonywania. Sam kamień to wapienny blok o
wymiarach 30 x 120 cm, umieszczony na blankach. Na terenie zamku znajduje się także XIX-wieczny
ogród skalny, przypuszczalnie wybudowany wokół pozostałości po druidach. Podziwiać też będziemy
pobliski Blarney House, XIX-wieczną rezydencję w stylu szkockiej magnaterii, która zachwyca
pięknymi, XVIII- i XIX-wiecznymi meblami z drewna atłasowego oraz żyrandolami z Waterford i
wnętrzami przytłaczającymi swym przepychem i wszechobecnym wiktoriańskim charakterem.
Następnie, przejazd do Midleton i wizyta w destylarni irlandzkiej whiskey w Old Midleton. Dalej, udamy
się do Cashel – gdzie zwiedzać będziemy kompleks „Rock of Cashel”. Miejsce to, przez ponad 1000
lat, było symbolem królewskiej i kościelnej władzy. Skała Cashel, ze swymi bajkowymi wieżyczkami,
zębatymi blankami i strzelającymi ku niebu murami, wydaje się być, pośród rozległych równin, niemal
fatamorganą. Według legendy, Skała powstała, kiedy przelatujący tędy szatan niespodziewanie
zobaczył św. Patryka, szykującego się do postawienia w tym miejscu nowego kościoła. Wstrząśnięty
tym widokiem, diabeł, upuścił trzymany w zębach wielki głaz. Zobaczymy Salę Kantorów (Hall of the
Vicars), zbudowaną w XV wieku, dla ośmiu śpiewających do mszy maistersingers; Kaplicę Cormaca
(Cormac’s Chapel) zbudowaną w latach 1127-1134 – to najstarszy i najpiękniejszy z zachowanych w
Irlandii kościołów romańskich; Katedrę, z założenia anglo-normandzką, z gotyckimi łukami i oknami. Na
nocleg udamy się do Kilkenny - najpiękniejszego, średniowiecznego miasta w Irlandii, gdzie nad
szerokim zakolem góruje zamek, a spinający brzegi zgrabny łuk kamiennego mostu, wiedzie ku
wąskim, gwarnym uliczkom z rzędami zadbanych kamieniczek. W VI wieku celtycki święty o imieniu
Kanisius założył w tym miejscu klasztor. Irlandzka nazwa miasta, Cill Chainnigh, oznacza kościół obok
katedry. Zobaczymy katedrę św. Kanisiusa (St. Canice’s), wzniesioną w XIII wieku. Budowla, dzięki
spójności architektonicznej, sprawia wrażenie znacznie większej niż jest w rzeczywistości. Będziemy
podziwiać okrągłą wieżę, będącą jedyną pozostałością po pierwotnej osadzie klasztornej. Transfer do
hotelu; nocleg w Kilkenny.
Dzień 8 Kilkenny – Waterford – Wicklow – Glendalough – Dublin (S/-/-)
Od rana udamy się z wizytą do Browaru Smithwick’s, gdzie powstaje czerwone piwo typu ale. Na
koniec zwiedzania czeka nas oczywiście degustacja tego doskonałego produktu. Przejazd do Waterford
(Port Lairge), miasta założonego przez duńskich wikingów w X wieku. Pozostałością z tego okresu jest
układ ulic z bardzo długimi nadbrzeżami i odchodzącymi od nich wąskimi uliczkami. Miasto było
najważniejszym osiedlem wikingów w Irlandii. Zobaczymy Wieżę Reginalda (Reginalds Tower),
najstarszy zabytek w Waterfordzie, z końca XII wieku; Pałac Biskupi; Kościół Franciscan Friary (zwany
także Kościołem Francuskim – ang. French Church), założony w 1240 r. przez franciszkanów, w XVI
wieku pełniący funkcje przytułku; Katedrę Kościoła Chrystusowego (Christ Church Cathedral); Katedrę
Trójcy Świętej (Holy Trinity Cathedral), wzniesioną w 1793r.; ratusz miejski, wzniesiony w 1788r., z
przestronnym hallem wejściowym, dawnym miejscem spotkań i giełdą towarową. Następnie, udamy się
do dworu Powerscourt – XIII-wiecznego pałacu, zlokalizowanego w górach Wicklow. Obecnie, jest to
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jedna z najlepiej utrzymanych irlandzkich posiadłości - w otoczeniu wręcz bajecznych ogrodów.
Następnie, przejazd do polodowcowej Doliny Glendalough, gdzie w otoczeniu wodospadów gór
Wicklow, stromych zboczy i jezior, kwitnie bujna roślinność i żyją kozice górskie. Zwiedzanie
położonego nad jeziorem kościoła św. Kevina (St. Kevin’s Kitchen) – dawnej pustelni. Jest to jedno z
najlepiej zachowanych, historycznych opactw w Irlandii. Przejazd na nocleg do Dublina.
Dzień 9 Dublin (S/-/-)
Od rana wizyta w Guinness Storehouse, królestwie najsłynniejszego spośród irlandzkich piw –
guinnessa, będącego ciemnym piwem górnej fermantacji, typu stout. Następnie, czas wolny możliwość indywidualnej eksploracji i chłonięcia atmosfery miasta. Korzystając z wolnej chwili – warto
zwiedzić Dubliński Zamek (bilet wstępu – ok. 9 EUR). Miłośnicy historii i sztuki mogą odwiedzić muzea
– zwłaszcza Muzeum Narodowe, Historii Naturalnej, Pisarzy Dublińskich czy Muzeum Figur
Woskowych (bilet wstępu – ok. 14 EUR). Osoby pragnące wybrać się na relaksujący spacer, mogą
odwiedzić Dublińskie Zoo (bilet wstępu – ok. 17 EUR) lub wybrać się do Parku Phoenix. Wszystkim
polecamy, natomiast, wybrać się wieczorem do jednego z dublińskich pubów i wychylić kufelek
guinnessa, czy szklaneczkę whiskey, smakując w ten sposób nie tylko doskonałych trunków, ale także
miejscowego klimatu i stylu życia.
Dzień 10 Dublin – Warszawa (-/-/-)
Wcześnie rano, transfer na lotnisko i wylot do Warszawy.
Cena obejmuje:
 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa / Dublin / Warszawa,
 opłaty lotniskowe i podatki graniczne,
 noclegi w hotelach wg miejscowej kategorii 2* oraz w guesthouse’ach (dopłata do pokoju 1-os.
450 EUR),
 wyżywienie zgodnie z programem (S-śniadanie),
 transfery lotnisko / hotel / lotnisko,
 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,
 atrakcje i wycieczki – zgodnie z programem,
 kierowca/pilot / tłumacz ze strony B.P. Łachmański Travel,
 opłatę wylotową z Irlandii oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,
 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do posiłków, biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów zgodnie z programem (ok. 230 EUR), biletów wstępu do obiektów zwiedzanych fakultatywnie,
napiwków, wydatków osobistych, opłat za fotografowanie, obowiązkowej składki na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.
UWAGI – Kalkulacja dla grupy 08.osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów
wstępu, opłatach wjazdowych.
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