
Дивовижна подорож Смарагдовим островом  
8 днів – 995 євро  
 
Дублін - скелі Моер - замок Банратті - Folk Park - Кільце Керрі (місто Каерсівін - кам'яний форт Staigue - 
Національний парк Кілларні) - замок Бларні - замок Кешел - Дублін - Ньюгрейндж - Малахайд - Глендалох - 
Пауерскорт – Дублін 

У вартість входить  
7 ночей у затишних готелях;  
Харчування; гарячі ірландські сніданки 2 вечері в готелях у 
графстві Лімерик і Керрі;  
Екскурсії за програмою;  
Супровід гіда;  
Транспортне обслуговування на комфортабельному автобусі з 
кондиціонером.  

 
У вартість не входить 

Міжнародний переліт; від 300 доларів  
Консульський збір Ірландії; 60 євро  
Медична страховка; 5 євро, старше 60 років – 10 євро  
Вхідні квитки в замки і музеї; за програмою, оплачуються на 
місці - приблизно 70 євро  
Індивідуальні трансфери; 
Доплата за місце в автобусі.  

День 1 Дублін Прибуття в Дублін. Трансфер у готель (оплачується 
додатково).  

День 2 Скелі Моер – замок Банратті – Folk Park Сніданок. Переїзд на комфортабельному автобусі на 
південний захід країни до Атлантичного океану на кручі Моер. У другій половині дня відвідування замку Банратті 
і тематичного парку.  

День 3 Кільце Керрі (місто Керсивін – кам'яний форт Staigue – Національний парк Кілларні) Сніданок. 
Подорож найвідомішим панорамним маршрутом Ірландії навколо півострова Івера, більш відомого як Кільце 
Керрі.  

День 4 Замок Кешел – замок Бларні Сніданок. Переїзд на комфортабельному автобусі на південний 
захід країни до замку Кешел. У другій половині дня відвідування замку Бларні.  

День 5 Дублін Сніданок. Оглядова автобусна 
екскурсія по Дубліну.  

День 6 Ньюгрейндж – Малахайд Сніданок. Екскурсія «Дольмени долини річки Бойн і замок 
Малахайд», розрахована на цілий день.  

День 7 Глендалох - Пауерскорт Сніданок. Екскурсія «Сади Пауерскорт і 
Глендалох», розрахована на цілий день.  

День 8 Дублін Вільний день. Трансфер до аеропорту (оплачується 
додатково).  

Додаткова інформація *Гід залишає за собою право вносити зміни в програму в разі 
форс-мажорних обставин. *Рекомендуємо взяти з собою купальні приналежності, в деяких 
готелях є басейни  

Трансфери: індивідуальний трансфер аеропорт-готель – 70 євро за машину в один бік; 
індивідуальний нічний трансфер з 22:00 до 6:00 аеропорт-готель – 80 євро за машину в один бік.  

Доплати за місця в автобусі:  
доплата за перший ряд в автобусі – 30 євро;  
доплата за другий і третій ряд в автобусі – 25 євро.  


