Дві столиці Ірландії
8 днів – 1085 євро
Белфаст – "Стежка Велетнів" – замок Данлюс – Дублін – кручі Моер – замок Банратті – Кільце Керрі –
Національний парк Кілларні – замок Бларні – замок Кешел – Дублін
У вартість входить
7 ночей розміщення в затишних готелях зі сніданками;
2 вечері в готелях у графстві Лімерик і Керрі;
Екскурсії за маршрутом;
Супровід гіда;
Транспортне обслуговування на комфортабельному автобусі з
кондиціонером.

У вартість не входить
Авіапереліт; (від 300 дол.)
Вхідні квитки по туру, оплачуються на місці; (у Великій Британії
у фунтах, в Ірландії в євро), орієнтовно 25 фунтів і 70 євро
Медична страховка; (5 євро, старше 60 років – 10 євро)
Консульські збори;
Індивідуальні трансфери;
Доплата за місце в автобусі; доплата за перший ряд в автобусі
30 євро, доплата за другий і третій ряди в автобусі 25 євро.

День 1 Белфаст Прибуття в Белфаст. Трансфер у готель (додатково оплачується).
Розміщення в готелі.
День 2 «Стежка Велетнів» - замок Данлюс 
У першій половині дня відвідування «Стежки Велетнів». У цей
же день Ви зможете побачити підвісний міст Керрік-о-рід (Carrick-a- rede) і замок Данлюс (Dunluce Castle). На
шляху в Белфаст екскурсія з дегустацією в одну з найстаріших віскікурень Ірландії – Бушмілс (Old Bushmills
Distillery).
День 3 Белфаст - Дублін 
У першій половині дня оглядова екскурсія по Белфасту.
Відвідування музею «Титанік». Прибуття в Дублін. Розміщення в готелі.
День 4 Кручі Моер - замок Банратті - Folk Park 
Переїзд на комфортабельному автобусі на південний захід
країни до Атлантичного океану на кручі Моер (Cliffs of Moher). У другій половині дня відвідування замку
Банратті і тематичного парку (Bunratty Castle and Folk Park). Повернення в Дублін. Розміщення в готелі.
День 5 Кільце Керрі - Національний парк Кілларні 
Подорож найвідомішим панорамним маршрутом
Ірландії навколо півострова Івера (Iveragh), більш відомим як Кільце Керрі (Ring of Kerry). Маршрут
закінчується в Національному парку Кілларні (Killarney National Park). Ніч у графстві Лімерик. Вечеря в готелі.
День 6 Замок Бларні - замок Кешел Сніданок. Переїзд на комфортабельному автобусі на південний
захід до замку Кешел (RockofCashel). У другій половині дня відвідування замку Бларні (Blarney Castle).
Ніч у графстві Керрі. Вечеря в готелі.
День 7 Дублін 
Оглядова автобусна екскурсія по Дубліну. Екскурсія на завод Гіннес
(Guinness Storehouse).
День 8 Дублін 
Вільний день. Трансфер в аеропорт (додатково оплачується).
Щасливої дороги!

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).
Можливі варіанти індивідуального трансферу: 
індивідуальний трансфер у Белфасті – 80 євро за
машину в одну сторону; індивідуальний трансфер у Дубліні – 70 євро за машину в одну сторону;
індивідуальний нічний трансфер у Дубліні з 22:00 до 06:00 аеропорт-готель – 80 євро за машину в одну
сторону.

