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1η μέρα: Αθήνα - Δουβλίνο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, το 
Δουβλίνο. Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. Το 
βράδυ (προαιρετικά και με τη βοήθεια του αρχηγού) 
θα γνωρίσουμε την περιοχή Temple Bar, μία από τις 
παλαιότερες της πόλης, όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
να απολαύσουμε ένα ποτήρι μπύρα σε κάποια από τις 
δεκάδες παμπ. Διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα: Δουβλίνο, Ξενάγηση – Μεταφορά στο Λίμερικ 
Μετά το πρωινό μας & έχοντας κάνει check out, 

αναχωρούμε για την ξενάγηση της πόλης, κατά τη 

διάρκεια της οποίας θα περάσουμε από την κεντρική 

λεωφόρο Ο' Κόνελ, θα δούμε το ιστορικό κτίριο του 

Ταχυδρομείου, το παλαιό Τελωνείο του 18ου αι. και θα 

καταλήξουμε στο Κολλέγιο της Αγίας Τριάδος για να 

επισκεφθούμε την Βιβλιοθήκη του και να θαυμάσουμε 

το μοναδικό Book of Cells. Ακολουθεί επίσκεψη στο 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (συλλογή χρυσών 

κέλτικων κοσμημάτων). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 

τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου, σύμβολο της 

προτεσταντικής εκκλησίας της Ιρλανδίας, το Φοίνιξ 

Παρκ, το μεγαλύτερο αστικό πάρκο της Ευρώπης, 

καθώς και τις εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας Guinness. 

Μεταφορά στο Λίμερικ, τρίτη σε μέγεθος πόλη της 

Ιρλανδίας, και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Λίμερικ, περιήγηση 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής πανοραμικής 

ξενάγησής μας στην πόλη, θα δούμε μεταξύ άλλων το 

Κάστρο του βασιλιά Ιωάννη και τον Καθεδρικό ναό, 

τους κήπους Τέρα Νόβα. Ελεύθερο απόγευμα.  

Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Λίμερικ, Βράχοι Μόχερ - περιοχή Μπέρρεν - 
Γκόλγουεϊ 
Μια ακόμα υπέροχη διαδρομή μας περιμένει σήμερα. 

Πρώτη μας επίσκεψη θα είναι σε ένα από τα 

σημαντικότερα και πιο θεαματικά αξιοθέατα της 

Ιρλανδίας, στους περίφημους Βράχους του Μόχερ,  

 

 

    

 
ενώ μέσα από την περιοχή Μπέρρεν, βλέπουμε την 
ιδιότυπη διαστρωμάτωση των ασβεστολιθικών 
πετρωμάτων.  
Τέλος, άφιξη στην ευρύτερη περιοχή της κομητείας 
Galway ή Castelbar και περιήγηση στην αγορά του. 
Επιστροφή στο Λίμερικ. Διανυκτέρευση.  
 
5η μέρα: Λίμερικ - Δουβλίνο και πτήση επιστροφής 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου και πτήση 
επιστροφής. 

Τιμή: € 1.275,00 /  επιβάτη 
Επιβάρυνση μονοκλίνου: + € 280,00 

 
Περιλαμβάνονται:  

· Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 

· 1 διανυκτέρευση στο Δουβλίνο σε ξενοδοχείο 4* 

· 3  διανυκτερεύσεις στο Λίμερικ σε ξενοδοχείο 4*   

· Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά, μεταφορές 

· Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει 

προγράμματος 
· Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 

ασφάλιση για τους εκδρομείς έως 75 ετών. 
 

Δεν περιλαμβάνονται:  

€ 235,00 /επιβάτη  
(φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι 
σε μουσεία, χώρους, επισκέψεων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά, τοπικοί φόροι) 

 

Σημειώσεις : 

· Η παραπάνω προσφορά έχει κοστολογηθεί για το 
ελάχιστο συμμετοχής 20 ατόμων και με 
διαθεσιμότητες από 18/01/2019 
 

- Δεν έχει γίνει καμία κράτηση/δέσμευση σε 
ξενοδοχεία ή πτήσεις  -  

 
Πτήσεις της Lufthansa/Swiss: 

12/6 -LH1281 Αθήνα 11.25 – Φραγκφούρτη 13.25 
12/6 -LH 980  Φρανκφούρτη 16.05 - Δουβλίνο 17.10  
16/6 -LX 407  Δουβλίνο 14.55 - Ζυρίχη 18.05   
16/6 -LX1842 Ζυρίχη 21.10 – Αθήνα  00.45 +1 
 


