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Kot skrivnosten zaklad se iz meglenih tančic izvija zeleni otok. Njegovo prebivalstvo je na eni strani 
divje kot neukročen konj, na drugi pa tako pristno prijazno in dobro kot mehko oblikovana irska pokra-
jina. Slednja pozornemu obiskovalcu ne ponuja le tisočih odtenkov zelene barve, marveč tudi številne 
eksotične rastlinske vrste, ki na Irskem uspevajo zaradi milega podnebja. Sedanjost se tu prepleta z 
ostanki nemirne preteklosti, ki je bila z otočani večkrat izredno kruta. Vabimo vas na potovanje skozi 
tisočletja irske preteklosti, prepletene z miti in legendami, ki še danes zaznamujejo življenje na otoku.

1. DAN            LJUBLJANA - BOYNE VALLEY - DUBLIN
(V)
Odhod iz Ljubljane v jutranjih urah in prevoz 
na enega bližjih letališč, od koder bomo po-
leteli proti glavnemu mestu Irske, Dublinu. 
Po pristanku bomo najprej obiskali dolino 
reke BOYNE, kjer so arheologi rekonstruirali 
približno 5.000 let stare kraljevske grobnice v 
bližnjih krajih Newgrange in Knowth, ki sodi-
jo med najpomembnejše spomenike bogate 
megalitske kulture v zahodni Evropi. Ogled 
središča za obiskovalce z muzejsko postavit-
vijo nam bo ponudil lep vpogled v življenje 
prvotnih prebivalcev otoka in njihov vsakda-
njik ter ponudil možne odgovore na veliko 
vprašanj o tej skrivnostni kulturi. Dolina reke 
Boyne je bila tudi kraj slovite bitke leta 1689, 
katere posledice se na Irskem čutijo še danes. 
Sledi vožnja proti Dublinu in namestitev v 
mladinskem hotelu. Večerja in nočitev.

2. DAN                                               DUBLIN
(Z-V)
Po zajtrku bomo odšli v središče DUBLINA, 
vzdolž reke Liffey ter na O’Conell Street in 
Marrion Square, kjer bomo lahko občudovali 
značilne georgijanske hiše s pisanimi vrati. 
Sledi ogled zunanjosti  stolnice sv. Patricka 
in Christ Church ter sprehod mimo mestne 
hiše in dublinskega gradu do Bank of Ireland, 
ki sodi med najlepše ali vsaj najmogočnejše 
zgradbe v mestu. V bližini je Trinity College, 
kjer hranijo iluminirane rokopise iz zgodnje-
ga srednjega veka. Popoldne bomo obiskali 
obe najpomembnejši muzejski instituciji v 
državi. V Narodnem muzeju si bomo ogledali 
zbirko predkeltske, keltske in vikinške umet-
nosti z izjemnimi zlatarskimi izdelki. Narodna 
galerija slovi po lepem pregledu irskega 
slikarstva in izjemno kakovostni zbirki evrop-
skih šol. Povratek in nočitev.  

3. DAN                 DUBLIN - BELFAST - DUBLIN
(Z-V)
Zjutraj vožnja proti severu. Med potjo bomo 
spoznavali posebnosti slikovite irske krajine 
in neopazno prečkali mejo z Združenim 
kraljestvom, ki je bila pred desetletji ena naj-
bolj varovanih v Evropi. Med opoldanskim 
postankom v severnoirski prestolnici BEL-
FAST si bomo privoščili sprehod po središču 
mesta s številnimi elegantnimi stavbami iz 
19. stoletja. Zapeljali se bomo tudi v vzhodno 
predmestje Belfasta in se ustavili na posestvu 
Stormont, ki ga obvladuje veličastna zgradba 
severnoirskega parlamenta. Obisk Belfasta 
ne bi bil popoln, če se ne bi ustavili v tam-
kajšnjem pristanišču, kjer bomo obiskali 
znameniti Titanic Belfast in izvedeli vse o 
razvpiti ladji in njeni tragični zgodbi, ki se je 
pričela prav v ladjedelnici v Belfastu. Povratek 
v Dublin. Večerja in nočitev. 

4. DA N        DUBLIN - GLENDALOUGH  - KILKENNY -DUBLIN
(Z-V)
Po zajtrku sledi postanek v pristanišču DUN LA-
OGHAIRE. Ogled zunanjščine stolpa, v katerem 
je živel in ustvarjal James Joyce. Nadaljevanje 
poti proti jugu v slikovito pogorje Wicklow, 
kjer bomo v eni od ledeniških dolin obiskali 
slovito meniško naselbino GLENDALOUGH, 
ki jo je v 6. stoletju ustanovil sv. Kevin. Sprehod 
med ostanki naselbine, ki so jo v 14. stoletju 
uničili Angleži, bo tudi priložnost za srečanje s 
čudovito jezersko pokrajino, v katero so vpete 
posamezne zgradbe. Zgodaj popoldne prihod 
v mesto KILKENNY, ki slovi po lepo ohranje-
nem starem jedru. Med mnogimi zgodovin-
skimi zgradbami izstopajo, grad, katoliška 
in anglikanska stolnica. Mesto se ponaša z 
dolgo tradicijo varjenja piva in mnogimi starimi 
meščanskimi hišami. Po zaključenih ogledih 
povratek v Dublin. Večerja in nočitev.   

5. DAN                    DUBLIN-LJUBLJANA
(Z)
Zjutraj se bomo vnovič vrnili v mestno sre-
dišče in si privoščili nekaj prostega časa za 
samostojno raziskovanje ulic v središču me-
sta. Ob vnaprejšnjem dogovoru sledi obisk 
ene od srednjih šol. Po zaključenih ogledih 
sledi prevoz na letališče in polet proti našim 
krajem. Po pristanku na enem bližnjih letališč 
bo organiziran avtobusni prevoz v Slovenijo. 
Prihod v Ljubljano v poznih večernih urah.

T ODHOD, CENA POTOVANJA, POGOJI, DOPLAČILA

ODHOD:          v ponedeljek, 27. oktobra 2014
POVRATEK:             v petek, 31. oktobra 2014
                           
min. 45 plačnikov                    539.- €**
min. 35 plačnikov                    589.- €**
min. 30 plačnikov                    619.- €**
min. 25 plačnikov                    649.- €**
min. 20 plačnikov                    699.- €**

** Posebej opozarjamo, da je cena potovanja 
izračunana dne 28. julija 2014 in da se lahko v 
primeru spremembe cene letalske vozovnice 
oz. razpoložljivosti mest na letalu spremeni.

OD TEGA OB PRIJAVI:                                                    150.- € 

CENA VKLJUČUJE:         
avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana – letališče 
– Ljubljana; povratni let z enega bližnjih letališč 
v Dublin; avtobusni prevozi na Irskem; 4 
polpenzione v mladinskem hotelu v Dublinu 
ob namestitvi v večposteljnih sobah; stroške 
organizacije in kompetentnega vodstva; 
nezgodno zavarovanje potnikov; DDV v skladu 
s 47. členom Zakona o DDV.

DOPLAČILA PO ŽELJI:                   
26.- € za zavarovanje rizika odpovedi; 5,80 € za 
dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco 
CORIS (upoštevana je skupinska tarifa, ki pa 
velja le, če se za zavarovanje odloči devet ali več 
oseb;  v nasprotnem primeru velja cena 9,20 €). 
OBVEZNO DOPLAČILO:
19. - € za vstopnine (Trinity College, Boyne valley 
visitor center, Glendalough, Titanic Belfast) 
vodniku na poti .
PRIJAVE IN PLAČILO POTOVANJA:
dijaki se prijavijo s prijavnico, ki jo izpolnjeno 
oddajo na šoli. Prijava je potrjena ob vplačilu 
akontacije, ki v tem primeru znaša 150.- € 
(dodamo še izbrana doplačila po želji, razen 
vstopnin, ki se jih poravna vodniku na poti).
OPOZORILO:
Ob prejemu akontacije bo potovalna agencija 
Ars longa kupila letalske vozovnice. Letalska 
družba v primeru stornacije potovanja zneska 
za letalsko vozovnico NE POVRNE! Strošek 
letalske vozovnice tako v tem primeru krije 
potnik!

IJ

T organizator potovanja: Ars longa d.o.o.

• megalitska kultura
• keltske prvine v aktualni irski kulturi
• posebnosti irskega krščanstva 
  in misionarska dejavnost v Evropi

Tematski poudarki potovanja:

• geografske posebnosti Zelenega  
  otoka (klima, rastje, površje ...)
• zgodovina Irske in njena usodna
  povezanost z Britanskim otočjem


