Πανόραμα Ιρλανδίας
Δουβλίνο – Cobh – Cork – Killarney – Galway – Belfast
6 ημέρες
1η ημέρα Πτήση για Δουβλίνο – Βράχος Cashel – Cobh – Cork – Killarney
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Δουβλίνο. Φτάνοντας θα αναχωρήσουμε με
προορισμό την κομητεία Κέρυ. Πρώτος μας σταθμός θα είναι σε ένα σημαντικό αξιοθέατο
της χώρας, ο Βράχος του Κάσελ. Πρόκειται για τα σωζόμενα ερείπια ενός μεσαιωνικού
συγκροτήματος που αποτελούσε έδρα των βασιλέων του Muster. Θα θαυμάσουμε τον
κυκλικό πύργο, τον μεσαιωνικό Καθεδρικό ναό, το παρεκκλήσι & το νεκροταφείο με τους
κέλτικους σταυρούς. Συνεχίζουμε για το Cobh, μια μικρή πόλη συνυφασμένη με την
ναυπηγική τέχνη, που ονομαζόταν Queenstown μέχρι την ανεξαρτητοποίηση της Ιρλανδίας.
Το Cobh ήταν το τελευταίο ευρωπαϊκό λιμάνι που έπιασε στο παρθενικό του ταξίδι ο
Τιτανικός το 1912. Πολύ κοντά είναι το Κορκ, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ιρλανδίας
στην οποία θα έχουμε μια σύντομη περιήγηση και θα αναχωρήσουμε για την γραφική,
τουριστική πόλη Killarney. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα Killarney – Ring of Kerry – Killarney
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για το περίφημο "Δαχτυλίδι του
Κέρυ" τη πιο φωτογραφημένη και φημισμένη τοποθεσία στην Ιρλανδία. Θα διασχίσουμε
το γραφικό χωριό Killorglin και θα συνεχίσουμε προς το Glenbeigh με την υπέροχη θέα
προς την χερσόνησο Ίβερα και τον κόλπο του Dingle. Θα συνεχίσουμε για τα χωριά
Cahersiveen και Waterville, το αγαπημένο χωριό διακοπών του Τσάρλι Τσάπλιν. Θα
συνεχίσουμε τη διαδρομή μας μέσα από τα βουνά και θα φτάσουμε στο φαράγγι Μολ. Στο
Ladies View θα απολαύσουμε τη μαγευτική θέα προς τις διάσημες λίμνες του εθνικού
Δρυμού του Killarney. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στο Killarney το απόγευμα. Το
βράδυ προαιρετική παρακολούθηση του παραδοσιακού Ιρλανδέζικου χορού River Dance.
3η ημέρα Killarney – Bunratty Castle & λαογραφικό πάρκο – Cliffs of Moher
– Galway
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και θα αναχωρήσουμε για μια ακόμα υπέροχη
διαδρομή με πρώτη στάση στο συγκρότημα Bunratty μ’ ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα
και αυθεντικά μεσαιωνικά κάστρα της Ιρλανδίας & παρακείμενο το λαογραφικό πάρκο. Στη
συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς ένα από τα σημαντικότερα και πιο θεαματικά αξιοθέατα
της Ιρλανδίας, τους Βράχους του Μόχερ (Cliffs of Moher) στις ακτές του Ατλαντικού. Στην
περιοχή Μπέρρεν (Burren) βλέπουμε την ιδιότυπη διαστρωμάτωση των ασβεστολιθικών
πετρωμάτων. Συνεχίζουμε για το Γκάλγουεϊ (Galway), την πιο «ιρλανδική» πόλη της
Ιρλανδίας, μια πανέμορφη πόλη με πλακόστρωτα δαιδαλώδη δρομάκια, γεμάτα φοιτητές
και καλλιτέχνες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθερο για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη.

4η ημέρα Galway – Δουβλίνο (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για το Δουβλίνο. Θα φτάσουμε στην
πρωτεύουσα της Ιρλανδίας. Στη βόρεια πλευρά του ποταμού Liffey θα δούμε την πλατεία
Parnell με το μουσείο συγγραφέων, την πινακοθήκη μοντέρνας τέχνης, το πάρκο της
Μνήμης, την πολύ μεγάλη οδό O' Connell με πολύ ενδιαφέροντα ιστορικού ενδιαφέροντος
κτίρια, όπως το Ταχυδρομείο, με πληθώρα μνημείων μεταξύ των οποίων η «Λόγχη του
Δουβλίνου» ή «Μνημείο του Φωτός». Στη συνέχεια, θα κινηθούμε στην όχθη του ποταμού
θαυμάζοντας και πάλι κτίρια όπως το Τελωνείο, το Δικαστικό Μέγαρο και τις πολύ
ενδιαφέρουσες διαφόρων χρονικών περιόδων γέφυρες πάνω στον ποταμό Liffey. Στη νότια
πλευρά του ποταμού, θα δούμε τους δύο προτεσταντικούς καθεδρικούς ναούς του Αγίου
Πατρικίου και του Χριστού, το Κάστρο του Δουβλίνου, συγκρότημα δημόσιων και
κυβερνητικών κτιρίων. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε το τεράστιας έκτασης πάρκο του
Φοίνικος, όπου βρίσκεται και η προεδρική κατοικία. Ακολούθως, θα μεταβούμε στη
γεωργιανή συνοικία της πόλης με κομψές πλατείες και κτίρια, μεταξύ των οποίων η οικία
του Oscar Wilde. Πολύ κοντά βρίσκεται το εθνικό μουσείο, καθώς και η πινακοθήκη του
Δουβλίνου. Επίσης η κεντρική εμπορική οδός Grafton, αλλά και η περίφημη περιοχή
Temple Bar, θα έλεγε κανείς το «Soho» του Δουβλίνου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η ημέρα Δουβλίνο – Giant’s Causeway – Μπέλφαστ – Δουβλίνο
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και θα αναχωρήσουμε για τον περίφημο "Μονοπάτι
του Γίγαντα" (Giant's Causeway), ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της Βόρειας
Ιρλανδίας, με τις πολυγωνικές στήλες από βασάλτη και τις εξάγωνες πέτρες σαν παξιμάδια
να εφάπτονται μεταξύ τους – ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο, αποτέλεσμα έντονης
ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από περίπου 50-60 εκατομμύρια χρόνια. Η περιοχή έχει
χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCΟ και έχει καταταγεί ως το
τέταρτο φυσικό θαύμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αφού θαυμάσουμε το τοπίο και μάθουμε
τους σχετικούς μύθους για τη δημιουργία του, θα συνεχίσουμε για την θρυλική
πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, το Μπέλφαστ. Στην πανοραμική μας ξενάγηση θα
δούμε μεταξύ άλλων τον κεκλιμένο πύργο του ρολογιού, το κτίριο της Όπερας, το
Δημαρχείο. Θα επισκεφτούμε το Δυτικό Μπέλφαστ, και θα δούμε τη περιοχή των
εχθροπραξιών μεταξύ καθολικών και προτεσταντών κατά τις δεκαετίες 1970-1990 και το
τείχος της Ειρήνης. Τέλος θα δούμε καρνάγιο που κατασκευάστηκε ο Τιτανικός. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο Δουβλίνο .
6η ημέρα Δουβλίνο – Guinness Beer Storehouse – Jameson Distillery –
Museum Trinity College – Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην υπέροχη
πρωτεύουσα της Ιρλανδίας. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο αποστακτήριο του Ιρλανδέζικου
φημισμένου Ουίσκι Jameson. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την παγκοσμίως γνωστή
Ζυθοποιία Guinness. Θα τελειώσουμε την περιήγηση μας στο Δουβλίνο με την επίσκεψη
στο μουσειακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Τρίνιτι που απαρτίζεται από εντυπωσιακά
κτήρια που βρίσκονται σε αρμονική διάταξη με τον περιβάλλοντα χώρο. Η αυλή με τους

κήπους με τον κόσμο να λιάζετε δίνουν την αίσθηση της ανεμελιάς και απόλαυσης. Οι
βιβλιοθήκες επισφραγίζουν την σημαντικότητα του πανεπιστημίου. Τέλος, θα
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
Περιλαμβάνονται







Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines
Αθήνα – Δουβλίνο // Δουβλίνο – Αθήνα
Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*/4*
Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το
παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται









Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
River Dance of Ireland 35€
Jameson Distillery Tour 20€ (40λεπτά tour με ξεναγό, συγκριτικές δοκιμές ουίσκι,
δωρεάν ποτό στο μπαρ του JJ)
Home of Guinness 17.50€ (αποφεύγουμε την ουρά & γευόμαστε μία pint Guinness
σαν Ιρλανδοί)
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

