
   
Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                     
                                                                                     Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

  

  

     K tomu, abyste ocenili úchvatnou různorodost "zeleného" ostrova, stačí jen 

rozhlédnout se kolem. Všude, kam se podíváte, najdete velkolepou scenerii, která 

se vám bude vybavovat ještě dlouho poté, co se vrátíte domů. Zelené pastviny, 

horská jezera, strmé útesy, národní parky. Zbytků starobylých hradů, opatství, klášterů, 

kaplí, válcových věží, vysokých keltských křížů, ale i prehistorických menhirů a dolmenů 

se nedopočítáte. Řada významných megalitických památek byla postavena dříve než 

egyptské pyramidy. A všichni jste jistě slyšeli o irské hudbě, typických hospůdkách, pivu 

Guinness nebo irské whisky. 

 

 

 

 

 

 

       KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 

     

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 

 

 

S OVýTem IRSKO 
                                          

              17.-.25.srpna 2018 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM 
 

      sraz účastníků – odlet    
    v pátek 17.srpna v 5.00 hodin na Letišti Václava Havla v Praze v Terminálu 2, v horním patře (Odle-

ty), a to u stánku ČSA (po příchodu do Termínálu 2 je vpravo). Odlet v 6.15 hodin. 

 

    program akce   
 

       1.den – pátek 17.srpna 2018: odlet z Prahy je letadlem letecké nízkonákladové společnosti RYANAIR (zajímavost: 

právě tato první nízkonákladová společnost má své hlavní sídlo v Irsku…) v 6.15 hodin, přelet do Bruselu na letiště Charle-

roi., přílet sem v 7.40 hodin. Poté přeprava veřejnou dopravou 

(cca 20.-€) do BRUSELU. Po příjezdu prohlídka historického 

centra města (mj. náměstí Grand Place, Královský palác, 

symbol Bruselu - "Čůrající panáček", odpoledne přejezd 

veřejnou dopravou na hlavní letiště v Bruselu, v 16.20 hodin 

odlet letadlem letecké společnosti RYANAIR do irského 

Dublinu. Po příletu v 17.05 hodin (v Irsku -1 hodina oproti 

Česku) převzetí mikrobusu a poté přesun do hotelu., ubyto-

vání, nocleh.,  

       2.den – sobota 18.srpna 2018: snídaně, poté téměř celo-

denní prohlídka hlavního města Irska – DUBLINU. V 

rámci prohlídky města navštívíme mj. katedrálu 

sv.Patrika, hrad, Trinity College, muzeum pivovaru Guinness - starý pivovar s vyhlídkovou věží ve tvaru pinty, 

dále nás čeká návštěva vyhlášené čtvrti Temple bar s bezpočtem tradičních irských pubů. V podvečer přejezd do 

Severního Irska a zastávka v městečku DOWNPATRICK, 

které je pojmenované po irském národním světci. Prohlédne-

me si exteriéry katedrály a hrob sv.Patrika., nocleh poblíž 

Belfastu.,  
       3.den – neděle 19.srpna 2018:  snídaně, přejezd do 

BELFASTU, hlavního města Severního Irska. V rámci ná-

vštěvy města možnost prohlídky nového a unikátního muzea 

Titanicu (v Belfastu byla loď vyrobena), projdeme si historic-

ké centrum města s extravagantní budovou radnice, postavené 

z bílého portlandského kamene a další budovy na Donegall 

Square... Odpoledne výlet na jeden z nejkrásnějších irských 

hradů - CARRICKFERGUS, což je impozantní středověká 

pevnost. V podvečer návrat podél zátoky Belfast Lough do BELFASTU, zde volno, večer návrat do hotelu v 

okolí a nocleh.,       

       4.den – pondělí 20.srpna 2018: snídaně., po snídani cesta do možná nejhezčího města Severního Irska - 

LONDONDERRY (zde prohlídka městských hradeb a historického centra). Později přejezd do 

CARROWMORE, kde si, už v Irsku, můžete prohlédnout 

jedno z nejvýznamnějších irských prehistorických pohřebišť 

(kamenné kruhy, dolmeny či hrobky). V pozdním odpoledni 

prohlídka města SLIGO, ležícího na řece Garavogue s domi-

nantou horských dvojčat Knocknarea a Benbulben a s opat-

stvím Sligo Abbey, domem nejslavnějšího irského básníka 

W.B.Yeatse aj. Nocleh poblíž Sliga., 

       5.den – úterý 21.srpna 2018: snídaně, cesta z hrabství Sligo 

k impozantní stavbě opatství KYLEMORE ABBEY, které si 

budete moci prohlédnout vč. jeho krásné viktoriánské zahra-

dy. Později procházka po břehu stejnojmenného jezera a pěší 

výstup na DIAMANTOVOU HORU (nenáročné) s krásnými výhledy na okolí. Zastávka v městečku 

LETTERFRACK, což je centrum NÁRODNÍHO 

PARKU CONNEMARA, kraje plného močálů, hor a 

vřesovišť. Večer dojezd do oblasti Burren, kde se 

ubytujeme., nocleh.,         

       6.den – středa 22.srpna 2018:  po snídani projížďka 

NÁRODNÍM PARKEM BURREN s tajuplnou 

krajinou a megalitickým pohřebištěm, zastávka u 

nejslavnějšího dolmenu v Irsku POULNABRONE, 

přejezd panoramatickou silnicí k návštěvě 

MOHERSKÝCH ÚTESŮ (CLIFFS OF MOHER)  

 



- úžasné vyhlídky na oceán, pokračování přes typickou irskou vesničku ADARE proslavenou malebnými domky 

s doškovými střechami... V podvečer zastávka u vodopádu TORC a večerní prohlídka města KILLARNEY., 

ubytování a nocleh.,  

       7.den – čtvrtek 23.srpna 2018:  snídaně, téměř celodenní výlet po POLOOSTROVĚ IVERAGH. V průběhu 

dne projedeme KILLARNEYSKÝM NÁRODNÍM PARKEM, ráno zastávka u hradu ROSS CASTLE, maje-

státně stojícího na břehu jezera Lough Leane, pokračování v cestě kolem jezera a pozůstatků starého opatství, 

návštěva zahrad v MUCKROSS., po poledni cesta po nejslavnější panoramatické silnici Irska RING OF 

KERRY., zastávka v přístavním městečku 

KENMARE... V podvečer dojezd do CORKu, 

procházka čilým přístavním městem na ostrově 

mezi rameny řeky Lee, ubytování a nocleh.,  

       8.den – pátek 24.srpna 2018: snídaně, dopo-

ledne přejezd do města BLARNEY, zde ná-

vštěva zřejmě nejznámějšího hradu v Irsku se 

slavným kamenem výřečnosti., kolem poledne 

zastávka v přístavním městečku COBH (zná-

mého pod anglickým názvem Queenstown), 

které bylo poslední zastávkou Titanicu a kde do dnešního dne nalezneme původní molo, budovu společnosti i 

památník obětem katastrofy., odpoledne prohlídka skalního komplexu ROCK OF CASHEL - místa, kde podle 

pověsti křtil sv.Patrik krále Irska - po staletí symbol královské i církevní moci v Irsku., v podvečer dojezd do 

Athy, ubytování a nocleh.,        

         9.den – sobota 25.srpna 2018: snídaně, cesta k raně 

křesťanskému klášteru GLENDALOUGH, založenému 

v 6.století., po návštěvě kláštera zastávka v malebných 

zahradách s největším vodopádem v Irsku 

POWERSCOURT GARDENS. Odpoledne přejezd na 

letiště v Dublinu a v 18.10 hodin odlet do Prahy nízko-

nákladovou leteckou společností RYANAIR (předpo-

kládaný přílet ve 21.40 hodin, časy přeletů jsou bez 

záruky) 

 

   cestovní formality, víza 
Každý účastník akce musí mít s sebou platný cestovní pas nebo platnou ID kartu (občanský průkaz). 

Víza do Velké Británie ani do Irska nejsou třeba.    

 

      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno v penzionech střední kategorie, a to ve 2-lůžkových, příp. 3-lůžkových po-

kojích, vybavených toaletou a sprchou.   

Každý den po noclehu máme zajištěny snídaně. Bude se jednat o jednoduchou snídani západního typu (chléb, 

džem, sýr nebo vejce a káva).  

Po celém Irsku lze ve městech a na parkovištích u čerpacích stanic najít rychlá občerstvení  známých mezinárod-

ních řetězců. Voda z vodovodního řádu je sice pitná, ale i zdejší občané nakupují vodu v obchodech. 

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb. Naúčto-

vaná částka většinou nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné 

dávat spropitné nosičům zavazadel, číšníkům, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
 

      čas 
   V celém Irsku v daném období platí tzv. Daylight Saving Time. Oproti ČR je v Irsku celoročně o hodinu méně. 

Hodiny před polednem se označují a.m., hodiny po poledni se označují p.m. – např. 6.00 p.m. = 18.00 hodin. 
 

    jazyk                                

   V Irské republice se hovoří dvěma jazyky. Irové se domlouvají jak anglicky, tak i v irštině. V některých čás-

tech ostrova najdete nápisy ale pouze v irštině. Úředním jazykem Severního Irska je angličtina. 
 

    lékařská péče, pojištění 
Lékařská péče je dostupná a kvalitní.  

Doporučujeme uzavřít před cestou kvalitní cestovní ZDRAVOTNÍ pojištění. Nezapomeňte vzít s sebou i 

dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo lékařský předpis na ně.  
 

          jaké bude počasí? 
V celém Irsku jsou průměrné srpnové denní teploty okolo 25 stupňů C. Nezapomeňte si vzít ovšem s sebou pláš-

těnky, Irsko patří k zemím s nejvyššími srážkami v Evropě. 



 

      oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Pro delší procházky po 

městech je důležitá pevná obuv. Vhodný je i ochranný oděv proti dešti a dobré je vzít s sebou také krátké kalhoty 

a lehčí oblečení. Důležité jsou sluneční brýle a ochrana hlavy (kšiltovka nebo šátek)! 
 

      měna, doporučené kapesné  
  Měnovou jednotkou Irska je od 1.1.2002 euro (€), měnovou jednotkou Severního Irska je libra sterlingů  

(GBP), v Belgii euro. Bankovky a cestovní šeky všech hlavních světových měn lze směnit v kterékoli komerční 

bance. Bankovní směnárny jsou ve všech navštívených místech. Bylo by dobré vyměnit eura i britské libry pří-

mo v našich bankách, což dnes není problém. Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty. Sou-

časné kurzy:  1,-GBP = cca 30.- CZK, 1.-EUR = cca 26.-CZK.  

Banky v Irsku jsou otevřeny vesměs pondělí – pátek 09.30-15.30 h.  

KAPESNÉ: vstupenky, které nejsou zahrnuty do startovného akce, a které doporučujeme zakoupit by neměly 

přesáhnout částku 75.-eur a 20.-GBP.  

Celkem Vám doporučujeme cca 110.-eur a 20,-GBP na vstupenky a jízdenky veřejnou dopravou, cca 130.-eur a 

25,-GBP na stravu (prům.cena oběda nebo večeře je cca 15.-€ či 12,-GBP), káva 1,20 až 2,50 € i GBP, coca-cola 

od 1,50 € či GBP, balená voda v prodejně od 0,50 € či GBP, sendvič na ulici 3,50 až 5,50 € či GBP, pizza na 

ulici cca 5,50 € i GBP, tradiční „fisch and chips“ – ryba s hranolky  podávaná do ruky na ulici 8,50 až 10,-€ nebo 

GBP, menu u Mc Donalds cca 9,70 € či GBP. Pohlednici zakoupíte za  0,30  až 0,80 € i GBP, známku do CZ za 

0,70 € a GBP.         

Souhrnem je doporučené kapesné 240.-eur a 50.-GBP.                                                                    

Další suvenýry dle Vašeho uvážení.   

Téměř všude se dá platit i platebními kartami vydanými českými bankami. 
 

      elektřina  

    Do sítě je dodáván proud o napětí 240 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Systém  zásuvek  se v Irsku liší od 

většiny evropských zemí, doporučujeme proto vzít z domova vhodný adaptér. 

 

      bezpečnost 
   V celém Irsku je  bezpečno, přesto se snažte vyvarovat některých skutečností:  nezacházejte na opuštěná místa, 

nechoďte po setmění sami vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty 

apod.  Irská policie je vstřícná a lze ji kontaktovat 24 hodin denně. TELEFON: 999 
 

      telekomunikace a pošta 
   Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Irska do České republiky: 00420+ účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 08.30 do 16.30 hodin ve 

všední dny a od 08.00 do 12.00 hodin v sobotu.  
 

 

      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky v Irsku: 

57 Northuumbeeland Road, Ballsbridge, Dublin 4, telefon: 00353-6681135, 6681343  
 

     doprava po Irsku, zavazadla      
Přeprava po celou dobu bude v klimatizovaném mikrobusu. 

Zavazadla jsou omezena podmínkami nízkonákladové letecké společnosti RYANAIR, tzn. především velikostí 

55x40x20 cm a váhou 10 kg. 

Výňatek z přepravních podmínek společnosti Ryanair: 

Každý cestující smí nést jedno velké palubní zavazadlo o hmotnosti až 10 kg s maximálními rozměry 

55x40x20 cm, plus jedno malé palubní zavazadlo s rozměry až 35x20x20 cm. 
 

     přeprava z České Lípy na Letiště Václava Havla a zpět      
Pro zájemce o přepravu ze Cvikova (odjezd 17.8.2018 ve 3.00 hodiny ráno z náměstí) a z České Lípy (ve 3.20 

hodin od KD Crystal v Parku gen.Heliodora Píky) zajistíme přepravu mikrobusem do Prahy a po návratu zpět. 

Jízda jedním směrem 300.-Kč. 
 

        

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa  

                                             Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  


