
Вікенд в Ірландії: Белфаст – Дублін  
5 днів – 770 євро  
 
Белфаст – "Стежка Велетнів" – замок Данлюс – Дублін  
 
У вартість входить 4 ночі розміщення в затишних готелях зі сніданками; Екскурсії за маршрутом у супроводі гіда; 
Трансфери; аеропорт - готель після прибуття і перед від’їздом Транспортне обслуговування; на комфортабельному 
автобусі з кондиціонером.  
У вартість не входить Авіапереліт; від 300 $ Вхідні квитки в турі, оплачуються на місці; (у Великій Британії у фунтах, в 
Ірландії в євро), орієнтовно 22 фунти і 30 євро Медична страховка; (3 євро, старше 60 років – 6 євро) Консульські збори.  
 
День 1 Белфаст Прибуття в Белфаст. Трансфер і розміщення в готелі. Вільний час для знайомства 
з музеями і пам'ятками міста.  
 
День 2 Белфаст - «Стежка Велетнів» Сніданок. Екскурсія на "Стежку Велетнів". Відвідування ще 
однієї пам'ятки регіону – старовинного замку Данлюс. На шляху в Белфаст саме час відвідати з 
екскурсією знамениту віскікурню Old Bushmills Distillery, одну з найстаріших в Ірландії. Поселення в 
готель.  
 
День 3 Белфаст - Дублін Сніданок. Оглядова екскурсія по історичному центру Белфаста. Одна з 
візитівок міста – сучасний музей Titanic Belfast, присвячений історії цього відомого лайнера. 
Повернення в Дублін. Поселення в готель.  
 
День 4 Дублін Сніданок. Оглядова автобусна екскурсія по історичному центру.  
 
День 5 Дублін Вільний день для знайомства з музеями і пам'ятками міста. Трансфер в аеропорт.  
 
Додаткова інформація  
Гід залишає за собою право вносити зміни в програму в разі форс-мажорних обставин. ! 
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 потреби доплата за терміновий розгляд документів (близько 270 євро – 
оплачується до подачі документів! – сума може змінюватися і підлягає уточненню на момент запису 
туриста).  
 


