
 
 

ЕКСКУРЗИЯ ДО ИРЛАНДИЯ 
 

Дъблин - Киларни - Галуей – Конемара 

 

 
 

  

ПРОГРАМА: 

Ден 1:Полет, трансфер и настаняване 
Полет София - Париж - Дъблин. Трансфер и настаняване в хотела. Нощувка. 
 
Ден 2:Обиколен тур на столицата Дъблин и колежа Тринити 
Туристическа обиколка на централната част на Дъблин, включваща търговските улици Насау 
и Графтън, площадите и сградите наследство от династията на Крал Джордж, мемориалните 
статуи от времето на Големия Глад, колежът „Тринити” и старата Библиотека на града. 
Нощувка. 
  
Ден 3: Замъкът Бларни и Киларни 
Закуска. Отпътуване за южната част на Ирландия. Пътуване през живописни провинции в 
централната част на острова със спирки на величествената Скала на Кашел - бивше седалище 
на кралете на Ирландия, и замъка „Бларни”. Възможност за закупуване на сувенири и вълнени 
изделия от автентичните фабрики в Бларни. Прекосяване на провинцията Кери, покрай 
планини и езера. Пристигане в Киларни и настаняване в хотела. Възможност за посещение на 
ирландски пъб с жива музика. Вечеря и нощувка. 
 
Ден 4: Пръстенът на Кери, Остров Валенсия и обяд в пъб 
Закуска. Панорамна обиколка по известния маршрут „Пръстена на Кери”. Пътят минава между 
планинската верига „МакГиликъди”, където се намират най-високите точки на Ирландия, и 
бреговете на Атлантическия океан. Обяд в градчето Портмагий. Следобяд – тур до една от най-



западните точки на Ирландия - остров Валенсия – някога бил убежище на монаси, днес на 
няколко редки видове морски птици. На връщане към хотела - разглеждане на трите езера на 
Киларни. Нощувка. 
 
Ден 5: Скалите Мохер, Ирландски ферми, Галуей 
Закуска. Отпътуване на север към Лимрик, третия по големина град в Ирландия. По пътя 
спирка в занаятчийското селище Бънрати. Свободно време и възможност за закупуване на 
вълнени изделия или пийване на биричка в известния „Durty Nelly’s Pub”, в непосредствена 
близост до замъка Бънрати. Следобед, пътят продължава към Графство Клеър за разглеждане 
на Скалите Мохер от най-високата им точка - кулата „О’Брайън”, издигаща се на повече от 
200м. над океанското равнище. На път към Галуей, спирка във фермата Ратбаун за 
запознаване с бита на фермерите и хапване на домашно изпечени кифлички с ирландски чай. 
Настаняване в хотела. Възможност за кратка разходка в Галуей. Нощувка. 
 
Ден 6: Конемара и круиз с катамаран 
Закуска. Разглеждане на местността Конемара, предоставяща типични за ирландската 
природа гледки. Преминаване покрай дългата плажна ивица на Галуей Бей и градчето Спидал 
на път за пристанището Килари, където се намира и единственият фиорд в Ирландия. 
Разходка с катамаран за разглеждане на фиорда и живописните планински местности. 
На връщане към Галуей, спирка във фабрика за производство на кристални изделия. Свобоно 
време. Вечеря и нощувка. 
 
Ден 7: Музеят – склад на Guinness, Таверната Аби 
Закуска. Отпътуване за източния бряг на Ирландия към столицата Дъблин. Пристигане и 
настаняване в хотела. Посещение на музея-склад на световно известната марка ирландска 
бира – Guinness. Запознаване с технологиите и начините за приготвяне и съхранение на 
тъмното пиво, използвани до днес от повече от 250 години. Дегустация на бира в бара на 
покрива на сградата, от където се открива панорамна гледка към центъра на Дъблин. 
Традиционна вечеря в „Abbey Tavern” с жива музика и ирландски танци. Нощувка. 
 
Ден 8: 
Закуска. Трансфер от хотела до летището за полет Дъблин - Париж - София. 

ПАКЕТЪТ УСЛУГИ ВКЛЮЧВА: 
* Самолетен билет София-Париж-Дъблин-Париж-София; 
* 2 нощувки + закуски в двойна стая в хотел Ashling Hotel 4* Дъблин (или подобен); 
* 2 нощувки + закуски в двойна стая в хотел Killarney Towers Hotel & Leisure Centre 4* Киларни 
(или подобен); 
* 2 нощувки + закуски в двойна стая в хотел Westwood House 4* Hotel Галуей (или подобен); 
* 1 нощувка + закуска  хотел Grand Canal Hotel 3* Дъблин (или подобен); 
* Всички турове, описани в програмата, включващи: 
- Обяд на Bridge Bar, Пръстена на Кери; 
- Туристическа обиколка на Дъблин с местен екскурзовод; 
- Чай и закуска във фермата Ратбаун; 
- Круиз с катамаран; 
- Посещение в Guinness Storehouse; 
- Посещение на Старата градска библиотека в Колежа "Тринити", Замъка 
Бларни, занаятчийското селище Бънрати, Skellig Experience, Скалите на Мохер и Фабриката 
за производство на кристални изделия;  
*Четири вечери по програмата (3 в хотелите и 1 в Abbey Tavern ); 
* Трансфери летище-хотел-летище в Дъблин; 
* Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро; 
* Преводач придружител на групата от България (не се включва при вариант за индивидуално 
пътуване); 

 

 



ХОТЕЛИ: 

  

Град Хотел 

Дъблин 
Ashling Hotel 4* (или подобен) 
http://www.ashlinghotel.ie/ 

Киларни 
Killarney Towers Hotel & Leisure Centre 4*  (или подобен)  

http://www.killarneytowers.com/ 

Галуей 
Westwood House 4*  (или подобен)  

http://www.westwoodhousehotel.com/ 

Дъблин 
Grand Canal Hotel 3*  (или подобен)  

http://www.grandcanalhotel.ie/ 
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