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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
8 ΗΜΕΡΕΣ – ΑΝΑΧ. 29/7 – 5,12,19/8 –
16/9

1.245€ το άτομο

Ημέρα 1η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Δουβλίνο
Μεσαιωνικά κάστρα, καθεδρικοί, αφιερώματα σε αγίους και ποτήρια που ξεχειλίζουν με
Guinness
Από τον 9ο αιώνα που οι Βίκινγκς ίδρυσαν τον εμπορικό τους οικισμό ως σήμερα, το Δουβλίνο
είναι η κουκίδα στον ευρωπαϊκό χάρτη που ανατέμνει το αιώνιο πνεύμα των διάσημων τέκνων
του. Μια ζωντανή, κοσμοπολίτικη και βατή για τον περιπατητή πόλη με ανυπέρβλητα μοναδική
ατμόσφαιρα που δεν σταματά να τροφοδοτεί τον υποψήφιο ταξιδιώτη με ένα σωρό λόγους για
να το επισκεφτεί. Τώρα, αν στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια, τις κλασικές γεωργιανές πλατείες
και το τεράστιο σύμπλεγμα πολιτιστικών αξιοθέατων προσθέσει κανείς τον διάσημο Irish coffee,
το φαγητό και το νέο κύμα των ιρλανδικών αποστακτηρίων ουίσκι – έχει μπροστά του όλα τα
συστατικά για μια εξαιρετική ταξιδιωτική εμπειρία στην οποία θα συνδυάσει κάθε τέρψη! Δίπλα
σ’ όλα αυτά, το κέλτικο στοιχείο με τις δοξασίες και τους θρύλους, η τέχνη και η τεράστια
λογοτεχνική παρακαταθήκη του 19ου και 20ου αιώνα, αλλά κι οι ίδιοι οι Ιρλανδοί, και δη, οι
Δουβλινέζοι που διακατέχονται από ένα απαράμιλλο μαύρο χιούμορ αποτελούν προστιθέμενες
αξίες σε ένα καλά διαφυλαγμένο ταξιδιωτικό μυστικό, το οποίο θα σας αποκαλύψουμε μέσα
από την αυριανή ξενάγησή μας στην πόλη.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Ημέρα 2η: Δουβλίνο
Οι Δουβλινέζοι: Το πανάρχαιο βιβλίο των Κελτών και άλλες ιστορίες
Οικεία όσο ένα γραφικό χωριό και φιλικό όσο μια παμπ, η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας και
μεγαλύτερη πόλη στο νησί είναι μια από τις πιο αυθεντικές πόλεις της Ευρώπης. Με δρόμους
και σοκάκια γεμάτα τέχνη και ιστορικά κτίρια, μοντέρνα καφέ και παραδοσιακές παμπ, η
σημερινή μας ξενάγηση αποτελεί ένα φόρο τιμής στην πόλη που ύμνησε ο Τζέιμς Τζόυς.
Το περίφημο κτίριο του Τελωνείου, το Ταχυδρομείο και φυσικά, ο περίφημος δρόμος Ο’
Κόνελ αποτελούν σημαντικά σημεία αναφοράς μπροστά στα οποία θα σταθούμε. Ο
καθεδρικός ναός του Αγίου Πατρικίου, προστάτη της πόλης, αλλά και το κολέγιο Τρίνιτι,
το παλιότερο Πανεπιστήμιο της χώρας είναι αναπόσπαστα τμήματα της ξενάγησής μας.
H Old Library είναι το τμήμα του πανεπιστημίου που αποτελεί τον θεματοφύλακα ιστορικών
εκδόσεων. Στις προθήκες της φυλάσσονται πάνω από 200.000 σπάνιοι τίτλοι και περισσότερες
από έξι εκατομμύρια έντυπες εκδόσεις, χειρόγραφα και χάρτες. Εδώ φιλοξενούνται και τα
περίφημα Βιβλία των Κελτών, τα πανέμορφα εικονογραφημένα χειρόγραφα που αποτελούν
πόλο έλξης για πολλούς ιστορικούς, καθώς και για τους επισκέπτες της βιβλιοθήκης. Το
απόγευμα είναι ιδανική ευκαιρία για να περιπλανηθείτε στα πλακόστρωτα δρομάκια με τους
ήχους των buskers να δίνουν ένα αυθεντικό δείγμα γραφής της πόλης. Στο Βασιλικό
Νοσοκομείο που σήμερα στεγάζει το Irish Museum of Modern Art θα θαυμάσετε τον εξαιρετικό
συνδυασμό της αγγλικής και ολλανδικής αρχιτεκτονικής, ενώ στην οδό Merrion, στην καρδιά
της πόλης τα φλας θα ανάψουν στην αριστοκρατική συνοικία με τις καμάρες και τις πολύχρωμες
πόρτες που αποτελούν δείγματα της γεωργιανής αρχιτεκτονικής. To Δουβλίνο είναι μια πόλη
που πηγαίνει αργά για ύπνο. Διανύοντας τη νότια πλευρά της όχθης του Λίφεϋ, θα βρεθείτε
στην Temple Bar, μια περιοχή γεμάτη με στενά λιθόστρωτα σοκάκια και μεσαιωνικά κτίρια που
διατηρεί ζωντανό τον μεσαιωνικό χαρακτήρα της πόλης. Στις μικρές μουσικές σκηνές και τις
ιστορικές παμπ θα αφουγκραστείτε τις επάλξεις της νυχτερινής ζωής που ξεχειλίζει από κόσμο,
μουσική και άφθονη μπύρα Γκίνες.
Ημέρα 3η: Δουβλίνο (κάστρο Κιλκένι, Βράχος του Κάσελ, Κορκ) – Κέρρυ
Κάστρα και Murphy’s Irish Stout: Cheers mates!

Όταν το 1195, ο Ουίλιαμ Μάρσαλ δημιουργούσε ένα φρούριο προκειμένου να ελέγχει το σημείο
διάβασης του ποταμού Nore και τη διασταύρωση διάφορων μονοπατιών, μάλλον δεν θα
μπορούσε να φανταστεί πως αρκετούς αιώνες αργότερα το θαυμάσιο κάστρο Κιλκένι –το
οποίο θα επισκεφτούμε το σημερινό πρωινό- θα γινόταν ένα από τα πιο δημοφιλή κάστρα της
Ιρλανδίας!
Ανάμεσα σε καταπράσινους κήπους και πάρκα, το σύμβολο άμυνας της πόλης κάποτε έφερε
τέσσερις μεγάλους κυκλικούς γωνιακούς πύργους και μια τεράστια τάφρο, μέρος της οποίας
είναι ακόμα διακριτό. Το 1967, το ακίνητο μεταβιβάστηκε στον λαό για £5! Η περιήγησή μας
στα ιρλανδέζικα κάστρα συνεχίζεται με ένα ακόμα μεσαιωνικό κάστρο που ονομάζεται
Βράχος του Κάσελ. Τοποθετημένο σε μια χρυσή κοιλάδα με μεσαιωνικές κατοικίες χτισμένες
στις κορυφές των λόφων, το εντυπωσιακό κάστρο με τη λιτή κέλτικη αρχιτεκτονική επιβάλλεται
στον χώρο και τον χρόνο.
Στην επόμενη στάση μας η ιδιάζουσα γλωσσική διάλεκτος με τη μοναδική ιρλανδική
ντοπιολαλιά θα μας κάνει να γυρίζουμε κάθε τόσο το κεφάλι. Το Κορκ, γεμάτο στενοσόκακα του
17ου αιώνα, εστιατόρια και παμπ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη μετά το Δουβλίνο και τρίτη
σε όλο το νησί μετά το Δουβλίνο και το Μπέλφαστ. Αποτελεί την πρωτεύουσα και το διοικητικό
κέντρο της Κομητείας του Κορκ και τη μεγαλύτερη πόλη στην επαρχία του Μύνστερ. Ο ποταμός
Λη χωρίζει την πόλη σε δύο τμήματα τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με γέφυρες. Στην
περιήγησή μας θα περπατήσουμε στην περίφημη Λεωφόρο του Αγίου Πατρικίου με τους δύο
θαυμάσιους Γοτθικούς Καθεδρικούς Ναούς. Στην πόλη παρασκευάζονται πολλές μπύρες σε
ζυθοποιεία, η πιο γνωστή από τις οποίες είναι η Murphy's Irish Stout. Τελική στάση και
διανυκτέρευση στην περιοχή που βρίσκεται στον Δακτύλιο του Κέρρυ. Η αυριανή μέρα
προβλέπεται εξίσου συναρπαστική!
Ημέρα 4η: Κέρρυ (ολοήμερη εκδρομή στον δακτύλιο)
Lord of the (Kerry) Rings
Γραφικά χωριά, καταπράσινα φαράγγια, λίμνες και μισογκρεμισμένα κάστρα των
πρωτοχριστιανικών αιώνων αποτελούν ένα θρυλικό σκηνικό που δοξασμένο από βάρδους και
βγαλμένο από τα κιτάπια της μυθολογίας της ιρλανδικής γης. Ντυμένη στα καταπράσινα, το
καλοκαίρι είναι αναμφίβολα η καταλληλότερη εποχή για να τη γνωρίσετε σε όλο της το θάμβος.
Στη σημερινή μας εκδρομή στον δακτύλιο του Κέρρυ θα θαυμάσουμε το καρτποσταλικό
ιρλανδέζικο τοπίο, στολισμένο με κάθε χάρη. Όπως θα διαπιστώσετε με τα δικά σας μάτια,
μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως η περιοχή προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες τον χρόνο
σηματοδοτώντας μια σταθερή αξία μετοχής στο χρηματιστήριο του τουρισμού της χώρας. Εδώ,
η φύση και η ομορφιά του ορεινού τοπίου με τις λίμνες και τα ερείπια σκηνογραφούν
ένα τοπίο θρυλικής ομορφιάς που προσφέρει απλόχερα την αρχαία κληρονομιά της
Ιρλανδίας.
Οι καταπράσινες πεδιάδες εναλλάσσονται μπροστά στα μάτια μας την ώρα που αφήνουμε το
αποτύπωμά μας στα γραφικά χωριά. Περνώντας από το Κιλόργκλιν, την ιρλανδική πόλη που
σερβίρει ζεστή μαύρη μπύρα, το σκηνικό μοιάζει να είναι βγαλμένο από τα settings
κινηματογραφικής ταινίας. Το Καχερσίβεν, γενέτειρα του εθνικού ήρωα Ντάνιελ Ο' Κόνελ
ξεχωρίζει με τα επιβλητικά κτίρια και τη μοναδική του αύρα. Διασχίζοντας και το Σνημ θα
συνεχίσουμε μέχρι το φαράγγι στην τοποθεσία Μολ και το Λέιντις Βιου. Μια στάση για να
απολαύσουμε την εξαιρετική θέα του εθνικού δρυμού του Κιλλάρνευ ο οποίος είναι γεμάτος
ελάφια κρίνεται απολύτως απαραίτητη. Κατά το απόγευμα, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας.
Ημέρα 5η: Κέρρυ (Κάστρο Μπανράτυ, Βράχοι Μόχερ ) – Γκώλγουεϊ
Ο βράχος και το κύμα: Πατώντας στην άκρη του Ατλαντικού
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό το Γκώλγουεϊ μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής, στην
περιοχή του Μπέρρεν. Με κατεύθυνση προς το δυτικό άκρο της χώρας, φτάνουμε σε ένα από

τα πιο καλοδιατηρημένα και αυθεντικά κάστρα της Ιρλανδίας. Στο κάστρο Μπανράτυ θα
θαυμάσουμε τη μεσαιωνική λάμψη με τα αυθεντικά έπιπλα και τον εξοπλισμό να
αντικατοπτρίζουν την ατμόσφαιρα και το στυλ της εποχής. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πως
μπορεί να ήταν ένα αυθεντικό ιρλανδικό αγρόκτημα τον 19ο αιώνα; Την απάντηση στην
περιέργεια δίνει το εξαιρετικά ενδιαφέρον θεματικό πάρκο που πλαισιώνει το κάστρο. Φάρμες,
αγροικίες και μαγαζιά επιπλωμένα με αυθεντικά κομμάτια σκηνογραφούν στην εντέλεια την
αίσθηση της εποχής σε ένα άκρως «ζωντανό μουσείο». Κατά την επίσκεψή μας σε ένα
ιρλανδικό αγρόκτημα, θα παρακολουθήσουμε τον πεταλωτή την ώρα της δουλειάς, θα δούμε
πώς υφαίνεται το μαλλί, ενώ μπορείτε να απολαύσετε και φρεσκοψημένα ψωμάκια με τσάι στο
τεϊοποτείο του θεματικού χωριού. Μέχρι αυτή την ώρα θα έχει φτάσει η κορυφαία στιγμή της
ημέρας μας. Οι περίφημοι Βράχοι Μόχερ μήκους 8 χλμ. και 230 μέτρα ύψος ατενίζουν
υπεροπτικά τον Ατλαντικό Ωκεανό. Προετοιμαστείτε ψυχολογικά για εικόνες που συναρπάζουν
το βλέμμα και την ψυχή. Αν η μέρα είναι καθαρή θα έχουμε την τύχη να διακρίνουμε τα νησιά
Άραν, καθώς και τις πεδιάδες και τους λόφους της περιοχής Κονεμάρα. Άφιξη στο Γκώλγουεϊ.
Η πρωτεύουσα της ομώνυμης κομητείας είναι μια αρχοντική πόλη στην οποία πρωταγωνιστούν
τα βικτωριανά μνημεία, οι ιστορικές συνοικίες αλλά και οι περίφημες ιρλανδέζικες παμπ.
Διανυκτέρευση στην περιοχή.
Ημέρα 6η: Γκώλγουεϊ (Κονεμάρα/Αβαείο Κίλμορ, Καροουμόρ ) - Σλάιγκο/ Ντόνεγκαλ
Λογοτεχνικές πόλεις και τοπία στην ομίχλη
Βάλτοι, βουνά, λίμνες και το μοναδικό φιόρντ της χώρας απαρτίζουν ένα άκρως εντυπωσιακό
σκηνικό καθώς κατευθυνόμαστε βόρεια, διασχίζοντας τη βραχώδη Κονεμάρα με προορισμό
την κομητεία Ντόνεγκαλ. Κι αν η κομητεία Γέιτς την οποία διασχίζουμε ονομάστηκε έτσι
αποτίνοντας φόρο τιμής στον τιτάνα της ιρλανδέζικης λογοτεχνίας W.B. Yeats, οι θρύλοι για
τα ξωτικά, τις νεράιδες και τις πολεμίστριες βασίλισσες χαρίζουν στην περιοχή μια επική
ατμόσφαιρα γεμάτη δοξασίες.Η επίσκεψή μας στο αρχαιότερο μεγαλιθικό κοιμητήριο της
Ιρλανδίας μας μεταφέρει στο πνεύμα και τα μυστήρια των Κελτών.
Στο κοιμητήριο Καροουμόρ μία συστάδα από 60 πέτρες δημιουργούν έναν μυστηριώδη κύκλο, την
ίδια στιγμή που οι θαλαμωτοί τύμβοι προσθέτουν ένα αδιόρατο πέπλο μυστηρίου. Όλοι οι τύμβοι είναι
αριθμημένοι, ενώ ο κεντρικός έχει αποκατασταθεί ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στο εσωτερικό.
Αφήνουμε πίσω μας το ατμοσφαιρικό σκηνικό το ξενοδοχείο μας που βρίσκεται στην ευρύτερη
περιοχή του Σλάιγκο/ Ντόνεγκαλ.
Ημέρα 7η: Σλάιγκο/ Ντόνεγκαλ (Ντέρυ, Ακτή Γιγάντων «Giants Causeway») – Μπέλφαστ
Από τα ουρμπανιστικά γκράφιτι του Ντέρυ στην Ακτή των Γιγάντων
Διασχίζοντας τα σύνορα αφήνουμε πίσω μας τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας για τις χάρες της Βόρειας
Ιρλανδίας που αποτελείται από 6 κομητείες, οι οποίες ανήκουν στη Μεγάλη Βρετανία. Πριν την
αγγλοποίηση, το μεσαιωνικό Ντέρυ ακουγόταν “Daire” και σήμαινε το άλσος της βελανιδιάς.
Σήμερα, η πόλη -που διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο κατά την διάρκεια των συγκρούσεων
ανάμεσα στις δύο κοινότητες των ιρλανδών καθολικών και ιρλανδών προτεσταντών τις
ταραγμένες δεκαετίες του ’70 και ’80 - είναι γεμάτη θαυμάσιες τοιχογραφίες και γκράφιτι που
κρατούν ζωντανές τις μνήμες. Ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο που δημιουργήθηκε πριν από
60 εκ. χρόνια αποτελεί το εξαιρετικής καλλονής εθνικό φυσικό καταφύγιο που έχει αναγνωριστεί ως
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Ουνέσκο. Η περιβόητη Ακτή των Γιγάντων (Giants
Causeway) αποτελείται από 40.000 πολυγωνικές κολώνες βασάλτη. Οι κορυφές των κιόνων
σχηματίζουν σκαλοπατάκια που οδηγούν στους πρόποδες του γκρεμού και χάνονται κάτω από τη
θάλασσα. Στο κέντρο επισκεπτών της περιοχής προβάλλεται ένα φιλμ που περιγράφει τον τρόπο
δημιουργίας, τις γεωλογικές ιδιαιτερότητες, αλλά και τους ποικίλους μύθους που συνδέονται με την
περιοχή. Το απόγευμα φτάνουμε στο Μπέλφαστ. Η πρώην βιομηχανική δύναμη με το ταραχώδες
παρελθόν έχει κάνει μια αξιοσημείωτη μεταμόρφωση σε μια μοντέρνα πόλη που προσφέρεται για
daylife αλλά και έντονη νυχτερινή ζωή. Απολαύστε ένα βραδινό περίπατο στο ιστορικό κέντρο με
τις ανεπιτήδευτες παμπ αλλά και τα κομψά κοκτέιλ μπαρ.

Ημέρα 8η: Μπέλφαστ (Δουβλίνο) - Αθήνα/Θεσσαλονίκη
Τέχνες, πολιτισμός και ιρλανδέζικο ουίσκι: Θαυμάζοντας το σύγχρονο πρόσωπο του
Μπέλφαστ
Θέατρα, γαστρονομία, μουσικές και εικαστικές σκηνές. Η πρωινή μας ξενάγηση στην ιστορική
πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας μας αποκαλύπτει διεξοδικά μια πόλη που κατάφερε μετά
από 30 χρόνια αναταραχών να μεταμορφωθεί ριζικά, επενδύοντας στον πολιτισμό. Κάπως
έτσι, οι δρόμοι του Cathedral Quarter ακτινοβολούν από την παρουσία των καλλιτεχνών που
συνδυάζουν μουσική, δράμα, ποίηση, θέατρο δρόμου και τέχνη. Παράλληλα, το ετήσιο
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μπέλφαστ είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ τεχνών στο
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και παρουσιάζει τη δουλειά τοπικών και διεθνών
κινηματογραφιστών. Στην πρωινή μας ξενάγηση θα αφουγκραστούμε την καλλιτεχνική
ατμόσφαιρα, βλέποντας παράλληλα τα κορυφαία αξιοθέατα της πόλης. Ο Πύργος του
Ρολογιού –μια άλλη εκδοχή του πύργου της… Πίζας!– η όπερα, το δημαρχείο, το εκπληκτικό
κτίριο της κεντρικής τράπεζας της Β. Ιρλανδίας σηματοδοτούν τα σημεία ορόσημο της πόλης.
Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε να περάσουμε και από την ιστορική παμπ
Κράουν Μπαρ, που χρονολογείται από το 1885! Κι αν ο χρόνος κυλάει ανάποδα μπορούμε να
περιηγηθούμε ελεύθερα στην πόλη. Καφές, μπύρα, και γιατί όχι, ένα ιρλανδέζικο ουίσκι
γεμίζουν ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο και την περιπλάνησή μας στο Μπέλφαστ. Περήφανη,
γενναιόδωρη και πληθωρική, η Ιρλανδία μας χάρισε εικόνες υψηλής «ταξιδιωτικής ανάλυσης»
σε ένα οδοιπορικό σχεδιασμένο με κάθε λεπτομέρεια. Αναχωρούμε για το αεροδρόμιο του
Δουβλίνου με την πτήση επιστροφής να μας μεταφέρει στην Ελλάδα τα ξημερώματα της
επόμενης μέρας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

1η μέρα

Αθήνα – Δουβλίνο

20.55

23.10

Δουβλίνο – Αθήνα

23.59

06.00

η

8 μέρα

Θεσσαλονίκη - Αθήνα

18.00

18.50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη

08.10

09.05

ΤΙΜΕΣ

Ταξίδι

Αναχώρηση

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

29/7,
5,12,19/8

8 ημέρες

16/9

Ξενοδοχεία
Διατροφή

4* & 3*sup

2κλ

1κλ

Φόροι

Παρατηρήσεις

1.245

+350

+350

Περιλαμβάνονται
τοπικοί φόροι
ξενοδοχείων

Ημιδιατροφή

Παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με δύο (2) ενήλικες = -100€

Περιλαμβάνονται:
➢

Αεροπορικά Εισιτήρια με απευθείας πτήσεις με την Aegean Airlines

➢

Ξενοδοχεία 4*, 3*sup (ορισμένα μόνο στην επαρχία) ως ακολούθως ή παρόμοια
Δουβλίνο

Travelodge city centre hotel / Stay city aparthotel

Κέρρυ

The Torc hotel

Γκωλγουέι

Nox hotel

Ντόνεγκαλ

Abbey hotel

Μπέλφαστ

Europa hotel / Holiday Inn hotel

➢

Ημιδιατροφή καθημερινά εκτός της 1ης νύχτας

➢

Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

➢

Ξεναγήσεις από έμπειρους διπλωματούχους ξεναγούς στο Δουβλίνο και Μπέλφαστ

➢

Επίσκεψη στους βράχους Μόχερ

➢

Έμπειρο αρχηγό/συνοδό

➢

Φιλοδωρήματα

➢

Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

Δεν περιλαμβάνονται:
×

Τέλη εισόδων σε μουσεία/αξιοθέατα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα προσφερόμενα

×

Ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα ή αναγράφεται προαιρετικό/προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
•

Απαραίτητο διαβατήριο που να είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι και την ημέρα της
επιστροφής σας.

