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Ţinuturile celţilor şi ale vikingilor 
 

I R L A N D A 
 

DUBLIN – GLENDALOUGH – ROCK OF CASHEL – CORK – BLARNEY CASTLE KILLARNEY – 
RING OF KERRY – LIMERICK – BUNRATTY CASTLE – CLIFFS OF MOHER – GALWAY – 

CONNEMARA – WESTPORT – BALLINA – SLIGO 
LONDONDERRY – GIANT’S CAUSEWAY – BELFAST – DUBLIN 

 
 
 Vă propunem un circuit spectaculos prin fostele ţinuturi ale celţilor şi vikingilor, prilej de a străbate cea mai verde ţară 
din lume, unde veţi descoperi peisajele spectaculoase pentru care Irlanda este vestită, veţi avea ocazia de a savura 
celebrul whisky irlandez, veţi călători “în timp” vizitând vechile castele şi “prin istorie” începând cu epoca neoliticului, 
căreia îi aparţine necropola de la Newgrange, vă veţi întâlni cu oameni veseli care mai cred în nimfe şi spiriduşi, care 
au inventat cimpoiul şi kilt-ul, dar şi cel mai spectaculos dans contemporan. Vă asigurăm că veţi avea parte de o 
vacanţă memorabilă pe tărâmuri de basm!  
 

Perioada: 17.08 – 27.08.2017  
 
ZIUA 1 / 17.08.2017: Bucureşti – Amsterdam – Dublin  
Întâlnire cu conducătorul de grup la Aeroportul Henri Coandă, la ora 16:00 (în faţa ghişeului de îmbarcare al companiei 
KLM). Plecare spre Amsterdam cu zborul companiei KLM, KL 1376 (18:00 / 20:00) şi mai departe spre Dublin cu 
zborul KL 939 (21:20 / 22:00). Sosire în Dublin, transfer şi cazare la Hotel Regency Leisure Club 3* (sau similar).  
ZIUA 2 / 18.08.2017: Dublin  
Mic dejun. Astăzi vom face turul panoramic al oraşului Dublin, capitala Republicii Irlanda, unde însoţiţi de ghidul 
local, care ne va prezenta un scurt istoric al capitalei irlandeze, vom vedea principalele monumente ale oraşului, 
precum Castelul, fosta reşedinţă regală, astăzi important complex guvernamental irlandez, Catedrala Christ Church, 
Catedrala Sf. Patrick şi Colegiul Trinity, unde se află celebra Carte din Kells. După-amiază, excursie la Russborough 
House, considerată a fi cea mai frumoasă casă din Irlanda, cu un fronton măsurând 210 m, construită în sec. al XVII-lea 
de Richard Casseles în stilul arhitectural palladian. Seara, opțional, vom putea participa la o cină cu specific local, 
muzică tradițională, dans şi multă veselie, într-un pub tipic irlandez, pentru a sărbători aşa cum se cuvine sosirea într-o 
ţară în care ospitalitatea este politică naţională. Cazare.  
ZIUA 3 / 19.08.2017: Dublin – Glendalough – Rock of Cashel – Cork  
Mic dejun. Plecare spre Cork, al doilea oraş ca mărime al Irlandei, după Dublin, nominalizat în anul 2010 de Lonely 
Planet în lista “Top 10 destinaţii de călătorie”, locul din care în anul 1912 Titanicul a părăsit Europa pentru a se 
îndrepta către Statele Unite, de unde şi-a urmat destinul. Pe parcusul drumului vom vizita complexul monastic 
Glendalough, construit în sec. al VI-lea, un important sanctuar spiritual medieval al Bisericii Catolice, situat într-o 
frumoasă vale glaciară. Itinerarul zilei ne va conduce în continuare prin Munţii Wicklow, care oferă privelişti de vis, 
pentru a ajunge la faimoasa Mănăstire Rock of Cashel, una dintre cele mai vechi mănăstiri - fortăreaţa din Irlanda, o 
veritabilă acropolă irlandeză situată pe un promontoriu calcaros. Urmează apoi o vizită la vestita distilerie de whiskey 
irlandez Jameson. Vom putea vedea şi înţelege procesul de producţie al acestei licori numite de celţi “apa vieţii” şi nu 
în ultimul rând vom degusta whisky-ul produs aici, putând compara gustul acestuia cu cel al competitorului principal 
respectiv, cel american. În finalul zilei vom ajunge în Cork, unde ne vom caza la Hotel Metropole 3* (sau similar).  
ZIUA 4 / 20.08.2017: Cork – Blarney Castle – Killarney  
Mic dejun. Însoţiţi de ghidul local, vom face turul pietonal al oraşului Cork, deopotrivă port şi centru renascentist. Vom 
vizita Catedrala St. Fin Barre’s, Fortul Elizabethan, Piaţa Engleză, Cork Vision Centre şi Patrick’s Street. În 
continuarea zilei vom pleca spre Castelul Blarney, aflat în apropierea oraşului Cork, castel medieval învăluit în 
legende, locul în care se află faimoasa Piatră a Elocvenței, sărutată de-a lungul secolelor de milioane de turişti, 
deoarece, conform legendei, aceasta are puterea de a-i înzestra cu darul elocvenței. Ne vom îndrepta apoi spre 
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Killarney, oraş renumit datorită peisajelor spectaculoase care îl înconjoară, cuprinse în Parcul Naţional Killarney: 
lacuri, cascade, păduri de stejari şi monumente medievale. Cazare în Killarney la Hotel Harmony House - Glena House 
3* (sau similar).  
ZIUA 5 / 21.08.2017: Killarney – Ring Of Kerry – Killarney  
Mic dejun. Astăzi vom avea prilejul să parcurgem unul dintre cele mai frumoase drumuri panoramice din Europa, Ring 
of Kerry, vestit prin peisajele uimitoare oferite de Oceanul Atlantic, de munţii, lacurile şi mlaştinile din această zonă. 
Acesta are o lungime de 170 km şi se întinde de-a lungul unei peninsule, unde este adăpostit un parc naţional cu peste 
10.000 ha, caracterizat printr-o vegetaţie de tip mediteranean, cu palmieri şi iasomie, rododendroni şi fuchsia. Turul va 
include Pasul Gap of Dunloe, Satul Bog (imagine a satului irlandez din sec. al XVIII-lea), Derrynane House (casa lui 
Daniel O’Connell), orăşelul Sneem, Ladies View (punct de belvedere asupra Parcului Naţional), Cascada Torc şi 
Muckross House, construită în anul 1843 de către arhitectul scoţian William Burn în stil Tudor care, în anul 1861, a 
adăpostit-o şi pe regina Victoria. Seara ne vom întoarce în Killarney. Cazare.  
ZIUA 6 / 22.08.2017: Killarney – Limerick – Bunratty Castle – Cliffs of Moher – Galway  
Mic dejun. Plecare spre Limerick, cel de-al treilea oraş al Republicii Irlanda, unde vom putea admira Castelul Regelui 
John. Itinerarul zilei va continua către Castelul Bunratty, fortăreaţă în stil normand, a cărei construcţie a început încă 
din anul 1270, cu al său parc al folclorului şi tradiţiei culturale irlandeze, fiind considerat în prezent cea mai mare 
atracţie turistică irlandeză. În continuare vom traversa regiunea Burren, celebră prin decorul ei bizar, cu un peisaj 
stâncos impresionant, selenar, pentru a ajunge la Cliffs of Moher, o faleză spectaculoasă înaltă de aprox. 200 m şi lungă 
de 8 km, care se prăbuşeşte aproape vertical în valurile uriaşe ale Atlanticului. Cazare în Galway la Hotel Imperial 
Galway 3* (sau similar).  
ZIUA 7 / 23.08.2017: Galway – Connemara – Westport – Ballina  
Mic dejun. După un tur pietonal al celui mai mare oraş din vestul Irlandei, Galway, pe care îl vom face împreună cu 
ghidul local, ne vom deplasa spre Connemara, ţinut solitar, înconjurat de ocean, care se învecinează la vest cu comitatul 
Galway. Oscar Wilde, fascinat de frumuseţea sălbatică, spunea adesea că ţinutul este compus din cer, mare şi lacuri. În 
Connemara vom vizita Parcul Naţional şi Abaţia Kylemore, o mănăstire benedictină, fondată în anul 1920 pe ruinele 
castelului Kylemore. În continuarea zilei ne vom opri în cochetul orăşel Westport, iar spre seară vom ajunge în Ballina, 
unde ne vom caza la Hotel Ballina 4* (sau similar).  
ZIUA 8 / 24.08.2017: Ballina – Sligo – Londonderry – Giant’s Causeway – Belfast  
Mic dejun. Itinerariul zilei de astăzi ne va duce prin Sligo, oraşul natal al celebrului poet William Butler Yeats şi a 
pictorilor John B. Yeats şi Jack B. Yeats, după care vom ajunge în oraşul fortificat Londonderry, una dintre cele mai 
vechi aşezări omeneşti din Irlanda, despre care cele mai vechi referinţe istorice datează din sec. al VI-lea, atunci când o 
mănăstire a fost fondată acolo de Sf. Columba. În continuare ne vom îndrepta spre Giant’s Causeway, o formaţiune 
bazaltică străveche, alcătuită din mii de coloane hexagonale de lavă pietrificată, care s-au format atunci când aceasta a 
intrat în contact cu apă rece a mării. Amplasat într-o zonă spectaculoasă, Causeway a inspirat legende despre giganţi 
care trec marea spre Scoţia. Cunoscut printre irlandezi drept a opta minune a lumii, monumentul a intrat în Patrimoniul 
Mondial UNESCO în anul 1986. Sosire în Belfast şi cazare la Hotel Ibis City Centre 3* (sau similar).  
ZIUA 9 / 25.08.2017: Belfast – Dublin  
Mic dejun. Însoţiţi de ghidul local vom face turul panoramic al oraşului Belfast, capitala Irlandei de Nord care se 
întinde pe malul stâng al Râului Lagan, care până nu demult a fost teatrul confruntărilor religioase între protestanţi şi 
catolici, dar şi locul naşterii Titanicului. Vom avea ocazia să admirăm Donegall Square, Primăria, Royal Ave, 
Catedrala, Turnul cu Ceas, Universitatea, Opera, precum şi Castelul, de unde vom avea o privelişte superbă asupra 
oraşului. În continuarea zilei vom pleca spre Dublin, însa pe parcursul drumului ne vom opri la cel mai vechi 
monument megalitic din Insulele Britanice şi anume situl arheologic de la Newgrange. Acesta face parte din ansamblul 
arheologic Bend of the Boyne, intrat în Patrimoniul Mondial UNESCO în anul 1993 şi reprezintă locul celei mai vechi 
şi vestite necropole megalitice din epoca neoliticului, cu o “vârstă” de peste 5.000 de ani, mai vechi decât Stonehenge 
sau Marea Piramidă a lui Keops din Egipt. Sosire în Dublin şi cazare la Hotel Hilton Garden Inn Dublin Custom House 
3* (sau similar).  
ZIUA 10 / 26.08.2017: Dublin – Amsterdam – Bucureşti  
Mic dejun. Timp liber pentru vizite individuale până la ora transferului la aeroport pentru zborul companiei KLM spre 
Amsterdam, KL 936 (13:15 / 15:50) şi mai departe spre Bucureşti, cu zborul KL 1379 (20:40 / 00:20).  
ZIUA 11 / 27.08.2017: Bucureşti  
Sosire pe Aeroportul Henri Coandă la ora 00:20.  
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TARIF: 1190 EURO / loc în cameră dublă; Supliment single: 450 EURO  
(tarif valabil pt. un grup minim de 30 turiști; pt. 25-29 turiști, tariful se majorează cu 50 euro/pers.; pt. 20-24 turiști, 
tariful se majorează cu 120 euro/pers.)  
 
TARIFUL INCLUDE:  
- transport continental cu avionul pe rutele: Bucureşti – Amsterdam – Dublin şi Dublin – Amsterdam – Bucureşti  
- transport intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer condiţionat, adaptat la nr. de turişti  
- 9 nopţi cazare cu mic dejun în hoteluri de 4* şi 3*  
- transferurile, tururile, excursiile menţionate în program  
- intrare la Castelul Blarney  
- vizită la distileria de whiskey irlandez Jameson  
- excursie la Ring of Kerry şi intrare în Satul Bog  
- intrare la Abaţia Kylemore  
- ghizi locali în Dublin, Cork, Galway şi Belfast  
- conducător român de grup  
- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism  
 
TARIFUL NU INCLUDE:  
- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile continentale: aprox. 250 euro/pers., care se 
plătesc odată cu excursia (pot fi modificate de companiile aeriene, valoarea exactă fiind cunoscută la data emiterii 
biletelor de avion)  
- taxe de ieşire de pe aeroporturi, dacă se aplică  
- taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în program  
- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc.  
- bacşişuri: 3 euro/pers./zi pentru ghizi şi şoferi, mai puţin pt. bagajişti (se vor achita conducătorului de grup cel târziu 
la sosire); bacşişurile nu se referă şi la excursiile opţionale  
- excursiile opţionale care se pot realiza cu un număr minim de 20 participanţi, tarifele acestora fiind informative şi în 
funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerul local  
- cină cu spectacol irlandez: aprox. 50 euro/pers.  
 
ACTE NECESARE: - pașaport valabil minim 6 luni de la data încheierii călătoriei  
 
CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:  
- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif și se încheie la 
epuizarea locurilor  
- diferență de 50 % se achită cu min. 30 de zile înainte de data plecării  
- turistul va încheia cu agenția « Contractul de prestări servicii turistice », la care prezentul program este parte  
- în momentul semnării « Contractului de prestări servicii turistice », turistul își asumă plată diferenței stipulată în 
program în cazul neintrunirii grupului minim de turiști  
 
OBSERVAȚII:  
- conducătorul de grup poate modifica programul acțiunii în anumite condiții obiective, inclusiv ordinea în care se 
vizitează obiectivele turistice  
- agenția nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure  
- agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu 
sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu  
- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenția nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării 
turiștilor ca urmare a întârzierii acestora  
- conducătorul de grup se va asigura că programul se desfășoară conform itinerarului prezentat, va oferi asistență în 
situații de urgență, va traduce prezentarea ghizilor locali, va oferi informații referitoare la excursiile opționale și la 
itinerar cu observația că nu are calificarea și atestarea legală de ghid turistic  
- cazarea turiștilor, precum și eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei țări  
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- clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din țările vizitate și ca atare 
respectă standardele locale  
- distribuția camerelor la hoteluri se face de către recepțiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul 
camerei se rezolvă de către turist direct la recepție, asistat de conducătorul de grup  
- dacă hotelul este schimbat din motive care nu țin de agenție, va fi înlocuit cu un altul de aceeași categorie, așa cum 
este precizat în program  
- agenția își rezervă dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport, în cazul în care valoarea acestora este schimbată 
de compania aeriană  
- agenția poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunțurilor promoțiilor tip early booking sau a ofertelor 
speciale, pentru perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunțate, 
agenția va opri promoția fără un anunț prealabil  
- în derularea excursiei pot apărea situații de forță majoră precum întârzieri în traficul aerian, schimbări de aeroporturi 
din rațiuni politice, greve, condiții meteo nefavorabile, etc.; în aceste cazuri agenția se obligă să depună eforturi pentru 
depășirea situațiilor ivite. Totodată, agenția nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea unor cheltuieli 
suplimentare aferente  
- așezarea turiștilor în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor  
- agenția nu-și asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de 
aceasta  
- conform legilor internaționale, doar ghizii locali au dreptul să ofere servicii în interiorul muzeelor, monumentelor etc. 
Altfel, ghizii români vor oferi explicații turiștilor doar în afara obiectivelor turistice. Ghizii locali pot fi angajați contra 
cost doar cu acordul turiștilor interesați de ghidajul acestora  
- excursiile opționale se efectuează la fața locului cu agenții locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în 
numele și pentru agenție. Tarifele excursiilor opționale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi 
achiziționate de la recepția hotelurilor, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la dispoziție 
un mijloc de transport care îi va duce și îi va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei și după caz un ghid local. În 
tariful excursiilor opționale nu sunt incluse intrările la obiectivele turistice vizitate  
- agenția nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale (indiferent de cauză)  
- în cazul în care turistul întârzie sau renunță la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenție privind rambursarea 
eventualelor despăgubiri  
- agenția nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive 
de zăpadă și evenimente politice neprevăzute, greve etc.  
- copiii minori pot călători doar: a) însoțiți de ambii părinți; b) însoțiți de unul dintre părinți care să dețină acordul 
notarial al părintelui care nu călătorește (sau încredințare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) 
însoțiți de un adult cu certificat de cazier judiciar în original și acordul notarial al ambilor părinți  
- copiii care nu posedă carte de identitate au nevoie de pașaport individual  
- vă rugăm să vă asigurați că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAȘAPORTUL, nu prezintă 
urme de deterioare a elementelor de siguranță și sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei  
- c/v excursiei poate fi achitată și în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăți 
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