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PREDNOSTI TA OREL: 

▪ bogat program – celodnevni izlet v Galway in na 
Moherske klife, prikaz in preizkus gelskih športov, 
obisk National Wax muzeja, Narodnega muzeja Irske, 
in vstopnina izkušnje Dublinia (vse vključeno v ceno), 

prevoz do Gaelic games, 

▪ zanesljiv letalski prevoznik in vozniki avtobusov, 

▪ preverjeni hostel z zajtrkom in 2 x večerja, 

▪ strokovno, poučno in zabavno vodenje, 

▪ možnost plačil na do 8 obrokov, 

▪ strošek rezervacije/prijavnine vključen v ceno. 
 

I R S K A 
 

Datum ekskurzije: med četrtkom in torkom, 4 dni, v šolskem letu 2022 / 2023 
(v dogovoru s šolo sporočimo točen datum ekskurzije najkasneje 1 mesec po potrditvi rezervacije s plačilom akontacije vseh prijavljenih) 

 

Program ekskurzije s poudarkom na irskih izkušnji: 

 
11..  ddaann::    

Zbor potnikov v zgodnjih jutranjih urah pred šolo in transfer do letališča. Vzlet letala proti Dublinu, 
predvidoma v dopoldanskem času. Po pristanku prevoz v mesto, do namestitve, in čas za osvežitev. Po 
osvežitvi sprehod po O'Connell ulici, kjer so ob drevoredni ulici različni spomeniki, posvečeni irski 

zgodovini in kulturi, mimo znamenite stavbe Glavne pošte, ki je bila 
ob  Velikonočni vstaji, aprila 1916, sedež poveljstva upornikov proti  
britanski nadvladi in postanek pri 
nenavadnem Spomeniku luči. 
Sprehod do Temple Bara – kultnega 
centra in najznamenitejše ulice 
Dublina s tipičnim irskim utripom, kjer 
najdemo tako muzeje, galerije kot 
nakupovalno ulico s pubi in ob koncu 

tedna tudi tržnico. Nato si boste ogledali odgovor Irske na Oxford in 
Cambridge univerzi - slavni Trinity College, s svojo 400-letno tradicijo, kjer v zakladnici stare knjižnice 
hranijo iluminiran rokopis – Book of Kells in druge starodavne zapise. Prosto za individualno večerjo. 
Sprehod do nastanitve čez najstarejši most za pešce čez reko Liffey – Ha'penny Bridge. Prenočevanje. 
 

22..  ddaann::    
Po zajtrku vožnja na zahodno irsko obalo, kamor bomo prispeli v poznem dopoldanskem času in se ustavili 

v Galwayu, enem izmed najlepših in živahnih mest 
pravljičnega otoka. Tu bomo spoznali besede »linč« in 
»bojkot«, se sprehodili skozi Eyre trg, kjer boste spoznali 
grbe vseh 14 družin, ki so vladale mestu in zahodnemu delu 
otoka več kot 600 let in po Shop ulici mimo Lynch gradu do 
Španskega 
oboka, kjer bomo 
ob atlantskem 

oceanu zaključili ogled mesta. Prosto za individualno kosilo. 
Nadaljevanje vožnje po Divji atlantski cesti in po kraški 
pokrajini Burren, mimo pristaniške vasice Doolin, vse do 
mogočnih Cliffs of Moher, več kot 200 metrov strmo v morje 
padajočih klifov. Le-ti predstavljajo enega najbolj impresivnih 
pokrajinskih prizorov, ki jih ponuja irski otok. Prevoz v Dublin, organizirana večerja in prenočevanje. 
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33..  ddaann::  
Po zajtrku se bomo z javnim prevozom odpravili na aktivno dopoldne, v predmestje Dublina, kjer boste na 
zabaven način spoznavali kulturno pomembnost gelskih nacionalnih 
športov: nogometa, hurlinga, in odbojke. Ko vam bodo strokovno 
usposobljeni trenerji predstavili vsakega izmed športov, opremo in podali 
osnove, se boste tudi sami preizkusili v enem izmed športov v mini tekmi. 
Sama izkušnja je zanimiva tako za fante kot za punce, saj imajo vsak svoj 
način predstavitve. Popoldan si bomo ogledali National Wax muzej, kjer 
se boste srečali s pomembnimi osebnostmi irske zgodovine. Sledi obisk 
enega izmed dublinskih muzejev: Narodnega muzeja Irske – 
naravoslovnega ali arheološkega, kjer boste spoznali naravoslovne značilnosti Irske ali njen 
predzgodovinski razvoj ter videli eno izmed najbogatejših zbirk zlata iz bronaste dobe v Evropi. Zvečer 
boste imeli prosto za individualne želje in organizirano večerjo na znameniti nakupovalni ulici Graffton. 
Prenočevanje. 
  

44..  ddaann::  
Po zajtrku obisk dublinskega gradu, ki je srce srednjeveškega Dublina -  pravzaprav je Dublin dobil ime 

po »črnem vodnjaku«, ki je bil na mestu, kjer je danes grajski vrt; v gradu se 
nahajajo državniška stanovanja, srednjeveška skladovnica in knjižnica Chester 
Beatty ter kraljeva kapela. Na poti do gradu se boste seznanili tudi z dvema 
velikanoma irske književnosti Jamesom Joycem in Oscarjem Wildom. Ustavili 
pa se boste tudi pri kipu Molly Malone, prodajalki rib, ki je opevana v 
neuradni himni Dublina "In Dublin's Fair City". Sledi ogled muzeja Dublinia, 
kjer se boste spoznali z vikinško kulturo, s srednjeveškim Dublinom in 
arheologijo skozi oči zgodovinskega lovca). Nekaj prostega časa za 

individualno okrepčilo. Prevoz na letališče in odhod letala proti odhodnemu letališču; transfer domov, 
kamor boste prispeli v nočnih urah. 
 

CCeennaa  eekksskkuurrzziijjee  pprrii  uuddeelleežžbbii  ddoo  vvssaajj    4455//4400  oosseebb  jjee  559955€€,,  3355//3300  oosseebb  jjee  664455€€..  
 

Cena vključuje: prijavnino, povratni letalski prevoz z ročno prtljago, dimenzij 55 x 40 x 20cm ter 
manjšim nahrbtnikom, letališke in varnostne pristojbine ter dodatek za gorivo, avtobusni prevoz šola – 

letališče – šola in letališče – hostel − letališče, 3 prenočevanja z zajtrki v več posteljnih sobah v 
mladinskem hotelu, 2 x večerja, celodnevni izlet 2. dan do zahodne obale Irske in vstopnino na Moherske 
klife, vstopnine za National wax muzej, Narodni muzej Irske (brezplačno za šolske skupine), za gelske 
igre in muzej Dublinia, vse zunanje oglede po programu, stroške strokovnega vodenja in organizacije 
ekskurzije ter DDV. 

 
 

Možna doplačila (ob prijavi): 

• priporočamo celostno zavarovanje rizika odpovedi v primeru bolezni in zdravstvenega 
zavarovanja z asistenco v tujini – kritje tudi v primeru uradno potrjene okužbe s Covid-19 in 
karantene za okuženega, plačilo pri akontaciji - 39€. 
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