
        

VPK VPK VPK VPK V DUBLIN Z OKOLICOV DUBLIN Z OKOLICOV DUBLIN Z OKOLICOV DUBLIN Z OKOLICO    

VARD TURIZEM d.o.o. ,  PE Turist ična agenci ja  VARD 
Ob lakova  32 ,  3000  CELJE 

Te l . :03/492  4933 ,  03/492  4931 ,  www .vard . s i ;  i n fo@vard . s i   

Vardov potovalni klub          Odhod: 29.3.  2023 
 
Program potovanja v Dublin z okolico: 
 

1. Dan. Zbor na letališču Trst Ronchi. Prijava in polet proti Dublinu. Prevoz v hotel 3* v širši 

okolici Dublina in nočitev. Možnost večernega odkrivanja pub-ov in nočnega utripa.  

2. Dan. Zajtrk. Okrepčani se bomo podali na odkrivanje prestolnice Keltov. Na panoramski 

vožnji in sprehodu bomo spoznavali središče moči mesta ob reki Liffey, se poučili od kod ime 

mostu Ha'penny, postali pri Patrikovi katedrali in Dubliniji, pred St Jameses Gate, kjer je bila 

ustanovljena in še vedno obratuje pivovarna Guinness, se pomudili na Dames street in 

doživeli utrip slovite Bar Street z zabavo v pravem slogu irskih pub-ov. Videli bomo tudi 

Pročelje grajskega kompleksa in stare mestne hiše, univerze Trinity in še marsikaj. Sledil bo 

izlet v višavje Wicklow na jugu Dublina, kjer kraljujejo idilične globeli in čarobno lepi 

Glendalough z ostanki starega samostana, katerega temelje je v 6. stoletju postavil sv Kevin. 

Pozni povratek v naš hotel. Nočitev.  

3. Dan. Zajtrk. Dan bomo namenili odkrivanju davne in nekoliko manj davne zgodovine. Obiskali 

bomo neolitsko najdišče Newgrange pri Bru na Boyne in se seznanili s pomenom portalnih 

grobnic. Nato bomo postali na vzpetini Hill of Tara, starodavnem središču Irskih kraljev, nato 

pa še skok v Trim, kjer so odlični ostanki istoimenskega gradi iz časov Normanov. Grad je bil 

tudi znana filmska lokacija iz Braveheart. Po ogledih nazaj v naš hotel. Nočitev. 

4. Dan. Zajtrk paketi in prevoz na letališče Dublin. Prijava in polet proti Trstu.  

  

 

Cena članov VPK za namestitev v dvoposteljni sobi: 599 € po osebi pri 16 udeležencih  

 
Storitve vključene: povratni polet do Dublina in nazaj z taksami in oddano prtljago 1 kos do 10 
kg in 1 kos ročne prtljage do 5kg. Namestitev na osnovi 3x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v širši 
okolici Dublina. Vsi zunanji ogledi po programu brez vstopnin. Slovenski vodja poti in organizacija, 
spremljevalni voznik, osnovno nezgodno zavarovanje, DDV. 
 

Cena izleta je izračunana pri minimalni udeležbi 16 potnikov. V primeru manjše skupine 8-15 oseb 
je cena višja za 65€ po osebi. 8 potnikov je tudi najmanjše število za izvedbo potovanja.   
 

Doplačila po želji: 
Enoposteljna soba + 185€ 
Riziko odpovedi (samo ob prijavi) + 37€ 
 

* splošni pogoji so priloga programom potovanja. Več na: www.vard.si 
 


