
Лондон – Дублін 
 
29.06.2019, 06.07.2019,  13.07.2019, 20.07.2019, 27.07.2019,  03.08.2019, 10.08.2019, 17.08.2019, 31.08.2019, 
14.09.2019, 28.09.2019 
 
12 днів – 1295 євро 
Ваше місто – Лондон – Дублін – Ваше місто 
 
У вартість входить 
11 (12) ночей у готелях обраної категорії; 
Харчування в готелях; на базі сніданків 
2 вечері в готелі в графстві Лімерик і Керрі; 
Екскурсії за маршрутом у супроводі гіда; 
Залізничний квиток у вагон 2-го класу на поїзд Лондон–
Холіхед; 
Квиток на швидкісний пором Jonathan Swift по Ірландському 
морю; 
Транспортне обслуговування на комфортабельному автобусі з 
кондиціонером. 

У вартість не входить 
Міжнародний авіапереліт; Ваше місто - Лондон/Дублін - Ваше 
місто (від 300 дол.) 
Медична страховка; 8 євро, старше 60 років 16 євро 
Вхідні квитки в замки і музеї в Ірландії за програмою; 
оплачується на місці, приблизно 70 євро 
Консульські збори; 
Індивідуальні трансфери; 
Доплата за місця в автобусі; 
Чайові гіду та водієві; у вигляді подяки за гарне 
обслуговування туристи можуть зібрати чайові водієві близько 
10-15 євро з 1 людини за тур. 

 
День 1 Ваше місто – Лондон 
Прибуття в Лондон. Трансфер у готель (оплачується додатково). Розміщення в обраному готелі.  
 
День 2 Лондон 
Оглядова екскурсія по Лондону. Знайомство зі столицею Великої Британії.  
 
День 3 Лондон 
Пішохідна екскурсія по історичному центру Лондона з гідом. Вільний час. Час для додаткових екскурсій, 
відвідувань популярних атракціонів і ресторанів. 
 
День 4-6 Лондон 
Вільний час. Час для додаткових екскурсій, відвідувань популярних атракціонів і ресторанів. 
 
День 7 Дублін 
Трансфер на вокзал у Лондоні. Відправлення на поїзді по маршруту Лондон–Холіхед (Holyhead) – Західний 
Уельс (Wales). Прибуття в порт Холіхед (Holyhead).  
О 17:15 поромна переправа по Ірландському морю до Дубліна (Ірландія) на комфортабельному 
швидкісному поромі Jonathan Swift. О 19:04 прибуття в порт Дубліна. Трансфер у готель, розміщення. 
 
День 8 Дублін 
Поїздка до Атлантичного океану на кручі Моер (Cliffs of Moher). На вершині скель гордо височить самотня 
кам'яна башта О'Браяна. Далі за маршрутом відвідування замку Банратті і тематичного парку (Bunratty 
Castle and Folk Park). Ніч у графстві Лімерик. Вечеря в готелі. 
 
День 9 Дублін 
Подорож найвідомішим панорамним маршрутом Ірландії навколо півострова Івера (Iveragh), більш відомого 
як Кільце Керрі (Ring of Kerry). Маршрут закінчується в Національному парку Кілларні (Killarney National 
Park), де можна насолодитися мальовничими краєвидами трьох озер, водоспадом Торк, відвідати маєток 
Макросс, покататися на конях, придбати сувеніри. Ніч у графстві Керрі. Вечеря в готелі. 
 
День 10 Дублін 
Відвідування замку Бларні (Blarney Castle). Далі на Вас чекає замок Кешел (Rock of Cashel).  
 
День 11 Дублін 
Оглядова автобусна екскурсія по Дубліну. Екскурсія на завод Гіннес (Guinness Storehouse). 
 
День 12/13 Дублін - Ваше місто 
Сніданок. Трансфер в аеропорт (оплачується додатково). 
 
Додаткова інформація 
 
*Гід залишає за собою право вносити зміни в програму в разі форс-мажорних обставин. 
**Рекомендуємо взяти з собою купальні приналежності, у деяких готелях є басейни. 
! Обов'язково особиста подача документів у Візовому центрі Великої Британії в Києві (метро Лук'янівська, 
вул. Глибочицька 4, бізнес-центр "Артем"). 
 
 
 
 



 
 
 
Консульські збори: 
консульський збір Великої Британії (близько 125 євро, оплачується до подачі документів! – сума може 
змінюватися і підлягає уточненню на момент запису туриста); 
близько 850 грн. сервісний збір візового центру (оплата особисто у візовому центрі в день подачі 
документів); 
за бажанням або за необхідності доплата за терміновий розгляд документів (близько 270 євро – 
оплачується до подачі документів! – сума може змінюватися і підлягає уточненню на момент запису 
туриста). 
 
Можливі варіанти індивідуального трансферу: 
індивідуальний трансфер аеропорт–готель у Лондоні (аеропорт Heathrow (British Airways) – 100 євро за 
машину в одну сторону, аеропорт Gatwick (МАУ) – 120 євро за машину в одну сторону); 
індивідуальний трансфер готель–аеропорт в Дубліні (ціна за авто 3 місця в одну сторону) – 70 євро; 
індивідуальний нічний трансфер готель–аеропорт у Дубліні з 22:00 до 08:00 (ціна за авто 3 місця в одну 
сторону) – 80 євро. 
 
Доплата за місця в автобусі: 
доплата за перший ряд в автобусі по туру Ірландія – 30 євро; 
доплата за другий і третій ряд в автобусі по туру Ірландія – 25 євро. 
 
Вартість туру для 1 особи в євро: 
 

Готель Категорія ДАТИ 

Разміщення 

Twin/Double Single Triple** 

Royal National / Citywest 
(Green Isle, Clayton 
Leopardstown, Ibis Dublin 
West, Plaza Hotel)/ 
Maldron Hotel Limerick 
(Limerick City)/ Hotel 
Killarney (Manor West 
Tralee, River Island, 
Gleneagle Hotel, Killarney 
Court, Kenmare Bay)/ 
Harcourt Hotel 

3* standard 

28.04.2019, 08.06.2019, 
15.06.2019, 22.06.2019, 
14.09.2019, 28.09.2019, 
12.10.2019 

1295 1845 1255 

29.06.2019, 06.07.2019, 
13.07.2019, 20.07.2019, 
27.07.2019, 03.08.2019, 
10.08.2019, 17.08.2019, 
31.08.2019 

1395 2045 1325 

Copthorne Tara / Camden 
Court (або аналогічний) 
Maldron Hotel Limerick 
(Limerick City)/ Hotel 
Killarney (Manor West 
Tralee, River Island, 
Gleneagle Hotel, Killarney 
Court, Kenmare Bay)/ 
Camden Court (або 
аналогічний) 

4* standard/ 
3* 

28.04.2019, 08.06.2019, 
15.06.2019, 22.06.2019, 
14.09.2019, 28.09.2019, 
12.10.2019 

1695 2515 1615 

29.06.2019, 06.07.2019, 
13.07.2019, 20.07.2019, 
27.07.2019, 03.08.2019, 
10.08.2019, 17.08.2019, 
31.08.2019 

1795 2715 1685 

 
**При тримісному варіанті розміщення готелі по туру надають DBL/TWN + додаткове ліжко або диван, або 
три окремі ліжка (залежно від готелю). Таке розміщення розраховане на дорослих людей. 
 


