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Proponowany program wyjazdu: 

 

Dzień 1. 

Zbiórka uczestników wyjazdu na lotnisku w Krakowie ok. godz.19.00. Przelot do Dublina (godz. 

21.25-23.30). Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg (Dublin). 

 

Dzień 2.     

Śniadanie. Prezentacje dotyczące zagadnień planowania przestrzennego i urbanistyki na przykładzie 

Dublina oraz wycieczka studialna. Po południu zwiedzanie miasta, w tym m.in. Galerii Narodowej, 

Parlamentu, najstarszego Uniwersytetu – Trinity College, Grafton Street, Mostu Półpensowego, 

Zamku, Browaru Guinessa. Obiadokolacja. Nocleg (Dublin). 

 

Dzień 3. 

Śniadanie. Prezentacje dotyczące zagadnień planowania przestrzennego i urbanistyki na przykładzie 

Dublina oraz wycieczka studialna. Po południu ciąg dalszy zwiedzania stolicy Irlandii: Katedra św. 

Patryka (patrona Irlandii), Muzeum Historii Irlandii (z bogatymi zbiorami celtyckimi), Iglica 

Wolności, historyczny Główny Urząd Pocztowy, spacer na rzeką Liffey, Four Courts, dom James 

Joyce’a i Bramy Strokera (twórcy Draculi), Park Św. Stefana, pomnik Oscara Wilde’a. Obiadokolacja. 

Przejazd na nocleg do Limerick.  

 

Dzień 4. 

Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie słynnych klifów Moher (jednych z najwyższych na świecie). 

Przejazd do Bunratty. Zwiedzanie Zamku i Skansenu wsi irlandzkiej. Uczestnictwo w Święcie  Św. 

Patryka. Obiadokolacja. Nocleg (Limerick). 

 

Dzień 5. 

Śniadanie. Przejazd trasą widokową tzw. Pętlą Kerry prowadzącą wzdłuż wybrzeża oceanu. Po drodze 

zwiedzanie miasteczek: Sneem, Kenmere oraz Killorglin (miasteczko kozła górskiego). Ponadto, 

zwiedzanie kurortu nadmorskiego Waterville, wąwozów górskich, oraz jeziora Killarney. Pod koniec 

dnia przewidziane jest zwiedzanie stolicy znanego hrabstwa Kerry – Killarney. Obiadokolacja. 

Wieczorem wizyta w tradycyjnym pubie muzycznym. Powrót na nocleg (Limerick). 

 

Dzień 6. 

Śniadanie. Zwiedzanie starówki Limerick. Zwiedzanie m.in. Zamku Króla Jana oraz katedry. Transfer 

na lotnisko Shannon. Przelot do Krakowa (godz. 17.00-21.00). 
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W zależności od ustaleń ze stroną irlandzką prezentacje dotyczące zagadnień planowania 

przestrzennego i urbanistyki na przykładzie Dublina oraz wycieczka studialna mogą być też 

skumulowane do 1 dnia.  

 

Ponadto, zaznaczamy, że program jest ramowy, a kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 

 

Koszty wyjazdu: 

 

Przewidywany, maksymalny koszt wyjazdu wynosi 2890,00 zł. Cena wyjazdu zawiera: 

 przeloty samolotem Kraków-Dublin oraz Limerick (Shannon)-Kraków, 

 5 noclegów, 

 5 śniadań i 4 obiadokolacje, 

 obsługę pilota-przewodnika,  

 przejazdy wynajętym autokarem w Irlandii,   

 ubezpieczenie NNW i KL. 

 

Powyższa cena nie obejmuje kosztów biletów wstępu w wysokości 60 Euro. 

 

Prosimy o zgłoszenia do dnia 28.10.2017 r. na adres e-mailowy biura Stowarzyszenia 

URBANIŚCI POLSCY wraz z wpłatą zaliczki w kwocie 700,00 zł. Krótki termin zgłoszeń 

uwarunkowany jest możliwością zakupu tańszych biletów lotniczych. 

 

Zaliczkę należy wpłacić na konto Stowarzyszenia: 

 

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY 

ul. Cieszyńska 2 

30-015 Kraków 

 

Bank PEKAO S.A. Nr konta: 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211 

 

 

Informacje organizacyjne: 

 

1. Termin wyjazdu:  14.03 (środa) – 19.03 (poniedziałek) 2018 r. 

2. Kalkulacja cenowa jest przygotowana dla grupy min. 25 os. (przy większej liczbie 

uczestników – min. 35 os. – cena może zostać obniżona o kwotę ok. 200-300 zł). Ponadto, 

cena wyjazdu może być obniżona o kwotę ok. 200 zł, w zależności od ceny zakupu biletów 

lotniczych. 

 

 

Organizatorem wyjazdu jest Biuro Turystyczne Londar, Dariusz Raus. 

 

 

 


