Dublin Városnézés
– egyéni utasoknak

Ajánlott program:
1. nap: Elutazás repülővel Dublinba, egyéni transzfer a szállodába. Menetrend függvényében kezdhetjük az
ismerkedést a várossal.
2. nap: Délelőtt városnézés Dublinban, fő látnivalók: Trinity College, az ország legrégebbi egyeteme kívülről (itt
található a 200 000 könyvet számláló könyvtárban a Book of Kells, a 9. századból származó kódex), a Dublin vár
meglátogatása, Szt. Patrik Katedrális. Ezután ajánlunk egy látogatást a Guinness Sörfőzdébe kóstolóval, majd
este az Óvárosban a Temple Bar-on a város legismertebb szórakozó negyedében lazíthatunk a fárasztó nap után.
3. nap: Szabadidő Dublinban, séta alkalmával ajánljuk megnézni Leinster House az ír parlament székhelye, St
Anne’s templom, Mansion House, Round room /itt fogadták el a függetlenségi nyilatkozatot/, St. Stephen's
Green Park, Dublin legidősebb parkja, és a mellette található bevásárlóközpont, a Wolfe Tone emlékmű, Merrion Tér,
Fritzwilliam tér és a Ballsbridge negyed.
4. nap: hazautazás vagy nézzünk be a Dublini Írók Múzeumába, Nézzük meg a köztársasági elnök rezidenciáját a
Phoenix Parkba. Elutazás a menetrend szerint Budapestre.
Időtartam: 4 nap / 3 éjszaka
Ajánlott Utazás: közvetlen repülő járatokkal Budapest -Dublin- Budapest útvonalon
Elhelyezés: a választott kategóriában 3 éjszakára reggelivel.

Ajánlatunk tartalmazza:
- szállás 3 éjszakára /Guest House , 2 v. 3 v. 4 v. 5 *-os hotel/
- Freedom Ticket 3 napra
- 2 db Belépőjegy: Guinness House, St Patricks Cathedral Dublin
További program lehetőségek: 1 napos túra a Moher szikláihoz Dublinból, Ára: 14.900 Ft/fő

Részvételi díjjak az alábbiak szerint:
Guest House választása esetén: 46.700 Ft/fő
2 *-os hotel választása esetén: 48.900 FT/fő
3 *-os hotel választása esetén: 56.800 FT/fő

Country és Golf Hotelek 3-4*-os választása
esetén: 65.700 Ft/fő
4*-os választása esetén: 73.700 Ft/fő

Belvárosi Temple Bar hotelek felára: 5.100 Ft/fő/éj

Belvárosi hotelek felára: 3.100 Ft/fő/éj

5 *-os hotel választása esetén: 116.900 FT/fő

A csomag vásárlása esetén elsődlegesen ezeket a hoteleket foglaljuk. Amennyiben itt nincs szabad férőhely egyéb hoteleket az alábbi kritérium
szerint: minden esetben jó közlekedésű hotelt ajánlunk, foglaláskor a pontos hotelt egyeztetjük. Árak a kiemelt ünnepi szezonokra nem érvényes.
Foglalás a szabad helyek erejéig. Egyágyas felár szállásonként változó. Kérjük érdeklődjön. A részvételi díj nem tartalmazza: Repülőjegy,
biztosítás. Árak 2013 12 31-ig érvényesek.
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