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Circuit Irlanda 

 

de la 899 EUR / pachet / pers 

Perioada: 09.06.2020 

Descriere Pachet 

Ziua 1. București – Dublin 
Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni pe zborul cu destinația Dublin. La sosire, în funcţie de 
orarul de zbor, tur panoramic de oraş cu oprire la Colegiul Trinity, cea mai veche universitate din Irlanda, şi în 
renumita zonă Temple Bar, centrul vechi al oraşului, popular datorită pub-urilor, restaurantelor cu mâncare 
tradiţională şi a atmosferei relaxate. Seara, cazare la hotel în zona Dublin. 
Ziua 2. Dublin – Clonmacnoise* – Galway 
Mic dejun. Plecare spre coasta de vest a insulei, printr-o zonă pitorească cu peisaje tipice Irlandei. Oprire în 
Kilbeggan, oraş cunoscut pentru producţia de whiskey. Opţional, vizită şi degustare de “apă irlandeză” la una 
dintre cele mai cunoscute distilerii din Irlanda, Tullamore Dew*. Se continuă călătoria cu vizitarea ruinelor 
mănăstirii Clonmacnoise, construită în anul 544. Seara, cazare la hotel în zona Galway. 
Ziua 3. Galway – Connemara* 
Mic dejun. Timp liber la dispoziţie pentru a explora pe cont propriu vibrantul oraş universitar Galway sau excursie 
opţională la Peninsula Connemara*. Se vizitează Kylmore Abbey, impresionanta mănăstire benedictină situată pe 
malul lacului cu acelaşi nume, una dintre cele mai cunoscute atracţii turistice din Irlanda. Seara, cazare la hotel în 
zona Galway. 
Ziua 4. Clare – Stâncile Moher* – Kerry  
Mic dejun. Dimineaţa, plecare spre Comitatul Kerry. Se traversează regiunea Burren, cunoscută pentru peisajul 
carstic deosebit. Popas la Stâncile Moher de pe malul Oceanului Atlantic, care oferă panorame incredibile. 
Opţional, intrare la Centrul Turistic, unde se pot afla mai multe informaţii despre flora şi fauna locului*. Seara, 
cazare la hotel în zona Kerry. 
Ziua 5. Ring of Kerry – Killarney  
Mic dejun. Plecare spre Peninsula Iveragh pe Ring of Kerry, cel mai cunoscut traseu turistic din Irlanda, care 
impresionează prin peisaje de coastă şi montane variate. Oprire la Parcul Naţional Killarney, renumit pentru 
lacurile pitoreşti şi fortăreţele de piatră tipice regiunii. Seara, cazare la hotel în zona Kerry. 
Ziua 6. Kerry – Cork – Rock of Cashel*  –  Dublin 
Mic dejun. Dimineaţa, plecare spre Dublin. Pe drum, oprire şi tur de oraş în Cork, un oraş cu o istorie bogată, situat 
pe malul râului Lee. Opţional, vizită la Rock of Cashel, un sit arheologic spectaculos*. Se continuă călătoria 
traversând pitorescul oraş medieval, Kilkenny. Seara, cazare la hotel în zona Dublin. 
Ziua 7. Dublin – Belfast* 
Mic dejun. Timp liber la dispoziţie în capitala plină de viaţă a Irlandei sau excursie opţionala în Belfast, capitala 
Irlandei de Nord, cunoscută ca locul de origine al faimosului vapor Titanic*. Seara, cazare la hotel în zona Dublin. 
Ziua 8. Dublin– București   
Mic dejun. Transfer la aeroportul din Dublin pentru check-in și îmbarcare pe cursa cu destinația București 
Otopeni.    
 
Grup minim pentru organizarea excursiei: 30 de persoane. 
 
• CONDITII DE PLATA: 
- La inscriere se achita un avans minim de 30% din valoarea totala a pachetului, nerambursabil in caz de anulare 
- Diferenta de 70% se achita cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii excursiei 
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• CONDITII DE ANULARE: 
-30% penalizare pentru anularea cu mai mult de 30 de zile inainte de plecare 
- 100% penalizare pentru anularea cu 30 – 0 zile inainte de plecare sau no show 

Servicii incluse 

- Transport cu avionul pe ruta Bucuresti - Dublin - Bucuresti  
- 1 bagaj de cala si 1 bagaj de mana de/persoana  
- Taxe de aeroport  
- Transport cu autocar modern pe tot parcursul circuitului  
- Cazare 7 nopti, in hoteluri de 3 stele cu mic dejun  
- Asistenta turistica in limba romana   

Servicii neincluse 

• Asigurare medicală 
• Asigurare storno 
• Intrări la obiectivele turistice 
• Pachet Premium (degustare de Whiskey la o distilerie locală și vizite la ruinele Clonmacnoise, Stâncile Moher și 
Rock of Cashel): 49 Euro/ persoană 
• Excursie la Connamara: 50 Euro/ persoană 
• Excursie la Belfast, în Irlanda de Nord: 60 Euro/ persoană 
• Pachet două excursii opționale (Connamara și Belfast): 99 Euro/ persoană 
• Supliment Demipensiune (7 cine): 149 Euro/ persoană 

Tarife Pachet 

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 09.06.2020 7 899 EUR  

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Single (Mic Dejun) 09.06.2020 7 1169 EUR  

 

 
 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA HARI 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.hari@lineablutravel.ro 

CONTACT 


