
 
 
 
 
 

 

Klasična Irska 6 dni  
Hoteli 3-4*, nočitev/zajtrk, 4x večerja,  25 - 45 oseb 

Posebna ponudba za DMSBZT Ljubljana – ga. Sirnik Nada 
 

- živahna irska prestolnica Dublin in vzdušje številnih pubov 

- dih jemajoči Moherski klifi 
- nacionalni park Connemara in Ring of Kerry – divje, drugačno, lepo … 

 
Odpravljamo se na skrivnostni zeleni otok, ki je med drugim tudi najbolj zahodni otok v Evropi. Njegovo 

prebivalstvo je na eni strani divje kot Kelti in Vikingi katerih potomci so, na drugi pa prijazno in dobro kot mehko 

oblikovana irska pokrajina. 
  
Začeli bomo v Dublinu, ki je prestolnica republike Irske in se sprehodili po živahnih ulicah. Nato pa bomo 
nadaljevali proti Galwayu, kjer bomo doživeli dnevno/nočno življenje v tradicionalnih pubih. Irska preseneča iz 

dneva v dan; od živahnih mestnih središč, do čudovitih pokrajinskih prizorov, ki se menjajo na vsakih nekaj 
kilometrov. Od številnih jezer in prepadnih klifov do samotnih pašnikov ... Sedanjost se tu prepleta z ostanki 

nemirne preteklosti, ki je bila z otočani večkrat izredno kruta. 
  
Krona celotnemu potovanju bodo zagotovo prebivalci dežele. Sprejeli nas bodo s svojim neizmernim 

gostoljubjem in prijaznostjo, zato je najbolje, da se prepustimo toku dogodkov in uživamo v novih stikih. 

 

 
 

Odhod:  15. maj 2023 
 
Predvideni leti:  

LH2516  15MAY  MUCDUB        0825 0945    

LH2519  20MAY  DUBMUC        1745 2105  
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
Stil: Stopnja 2: Oskarjevo turistično potovanje 

1. dan LJUBLJANA – DUBLIN – GALWAY. Zbor v Ljubljani vožnja do letališča v Munchnu. Direktni let v 

Dublin. Dublin je prestolnica republike Irske in mesto, kjer se ustvari največ evrovizijskih uspešnic. Prost dan v 
Dublinu za obisk bolnišnice ter srečanja. Vožnja proti Galwayu. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev. (letalo, 

H, V) 
 

2. dan GALWAY – MOHERSKI KLIFI – grad BUNRATTY – KILLARNEY. Zajtrk. Vožnja skozi gričevnato 
pokrajino Burren, ki jo zaznamujejo kraški pojavi in njena neposeljenost. Območje slovi po bogatem rastlinskem 

svetu, ki je značilno tako za mediteransko kot gorsko podnebje. Med samotnimi pašniki nas pot pripelje do dih 

jemajočih Moherskih klifov, ki se dvigajo do 214 metrov nad morjem. Sledi ogled enega najbolj avtentičnih irskih 
gradov Bunratty, kjer si ogledamo tudi muzej na prostem s predstavitvijo tradicionalne irske vasice iz 19. stoletja. 

Na poti v Killarney naredimo kratek postanek v najlepši irski vasici Adare, kjer je ohranjenih največ s slamo 
prekritih koč na otoku. Večerni prihod v Killarney. Namestitev v hotelu in večerja. (H, ZV) 

 

3. dan KILLARNEY – RING OF KERRY – CASHEL. Zajtrk. Po zajtrku panoramska vožnja po znameniti 
pokrajinski cesti imenovani Ring of Kerry. Na svoj račun bodo prišli ljubitelji fotografije, saj je pot polna naravnih 

znamenitosti in lepih panoramski razgledov na Atlantik. Na razjedeni obali z bujno vegetacijo se vrstijo peščene 
plaže, zanimiva podeželska mesteca, gorska jezera in prelazi. Za doplačilo obiščemo kmetijo Kissane, kjer nam 

prikažejo delo z ovčarskimi psi ter predstavijo ovčjerejo na Irskem. Za konec se ustavimo še v nacionalnem parku 
Killarney, kjer si v idiličnem okolju privoščimo krajši sprehod. Proti večeru nas pot vodi proti osrednji Irski v vas 

Cashel. Večerja in nočitev. (H, ZV) 

 
4. dan CASHEL – KILKENNY – WICKLOW – DUBLIN. Zajtrk. Jutranji ogled veličastne samostanske utrdbe in 

že smo na poti proti mestu Kilkenny. Srednjeveški sladkorček z mogočnim gradom, ki kraljuje ob vhodu v mesto, 
slovi tudi med ljubitelji piva. Kratek sprehod po simpatičnem mestecu, ki navduši z majhnimi trgovinicami, 

številnimi pubi in restavracijami. Kmalu se dvignemo v pogorje Wicklow, kjer čudovito pokrajino izkoriščajo tudi 

ustvarjalci filmov, saj so tukaj posneli številne filmske uspešnice (Braveheart). Vožnja v Dublin. Namestitev v 
hotelu, večerja in nočitev. (H, ZV) 

 
5. dan DUBLIN. Zajtrk. Sprehodimo se po živahnem mestu, kjer se na vsakem koraku mešata preteklost in 

sedanjost. Zanimiva je zgodba o nastanku mesta in njegovem imenu. Mimo parka St. Stephens Green se 

sprehodimo do katedrale sv. Patricka. Nadaljevanje z ogledi: nabrežje reke Liffey, spomenik Jamesa Joyca, 
prestižna O’Connell in Grafton Street ... Za doplačilo obisk destilarne, kjer duhove pomirimo ob kozarčku irskega 

viskija. Možnost ogleda pivovarne Guinness (doplačilo). Zadnji dublinski večer na znameniti ulici Temple Street. 
Nočitev. (H, Z) 

 
6. dan DUBLIN – LJUBLJANA. Zajtrk. Prosto dopoldne za lastna raziskovanja mesta. Vožnja na letališče in 

polet proti Munchnu. Sledi še vožnja do Ljubljane.  (Z, letalo) 

 
V skladu z razpoložljivostjo so nočitve lahko tudi v okolici navedenih krajev. Program ostaja 

vsebinsko nespremenjen. 
 

Posebna ponudba velja za DMSBZT Ljubljana – ga. Sirnik Nada, ob prijavi najmanj 25 oseb.  

Rok prijave: 27. januar 2023.  
 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi: 990 EUR 
    
Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje: letalski prevoz po programu, letališke in varnostne pristojbine (57 

EUR), prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane, 5 nočitev v hotelih 3-4* z zajtrkom, 4 večerje, 
prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom, slovensko vodenje, organizacijo potovanja.  

Vstopnine v ceno potovanja niso vštete in jih potnik v okvirni višini 40 EUR po želji poravna na kraju 

samem. Okvirni zneski vstopnin so naslednji: Moherski klifi 7 EUR, grad Bunratty in muzej na prostem 11,5 EUR, 

Rock of Cashel 8 EUR, ovčja kmetija 7 EUR, katedrala sv. Patricka 6 EUR. V prostem času in če čas dopušča, si 
lahko ogledate še: pivovarno Guinness 18 EUR, destilarna Jamson v Dublinu 16 EUR.  



 
 
 
 
 

 

Obvezna doplačila (na osebo):  
- v primeru velikosti skupine 25 - 29 oseb: 75 EUR, 

- v primeru velikosti skupine 30 - 34 oseb: 45 EUR, 

- v primeru velikosti skupine 35 - 39 oseb: 18 EUR. 
 

Doplačila po želji (na osebo):  
- odstopnina v primeru višje sile: 4,56 % vrednosti potovanja, 

- doplačilo za enoposteljno sobo: 210 EUR, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, 

- irski večer 45 EUR. 

 
 

DRUGI PODATKI: 
OBVEZNI DOKUMENTI: Slovenski državljani lahko vstopamo z veljavnim potnim listom. Priporočamo, da 

ločeno shranite fotokopijo dokumenta.  

 
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.  

 
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 

na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti 

sprejema.  
 

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 25. 
PRIPRAVA POTOVANJA: 25.november 2022 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:    
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P –  lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, več posteljne sobe, …)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba, ....) 

 

 


