
 .המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים והימים *
 

 דבלין
 

  :1יום 
 בירת אירלנד  –מפגש בצהריים בשדה התעופה וטיסה לדבלין 

 העברה למלון – 20:15ונחיתה בדבלין בשעה  16:15טיסת אל על בשעה 

 יציאה עם המדריכים למי שמעוניין לסיור רגלי בסביבת המלון –לאחר קבלת חדרים 

 

 :2יום 

 ארוחת בוקר במלון.

 .בדבלין. העיר שוכנת לחופה המזרחי של אירלנד על גדות נהר הליפירגלי בעיר נצא לסיור 

שנבנה ע"י המלכה אליזבת -האוניברסיטה הראשונה מהמבנים הקלאסיים של העיר   -  נראה את הטריניטי קולג נתחיל את יומנו במרכז העיר 

ומושך אלין המון מבקרים לראות את ספר מקלס או ספר הקלטים )הברית החדשה שצוייר ע"י נזירים קלטיים בשנת  1592הראשונה בשנת 

 -על שם הקדוש סטפן ומשם נמשיך לרובע טמפל   –ה של העיר בערך(, את המדרחוב של גרפטון סקוור , נראה  את הפארק הריאה הירוק 800

את נהר הליפי לכיוון  הפנישם יש את טמבל בר הידוע ,  נראה את פסלה של מולי מלון ונשמע את סיפורה. בניין המוזיאון הלאומי ונחצה בגשר 

 אוקונול  שזוהי גרסה צנועה לשאנז אליזה של פריז . רחוב  –

.  המדרחוב לקניות. זמן חופשי לנוסעים מטרים שנמצא ליד בנין הדואר המרכזיו 120הפסל הגבוה ביותר בעולם  –דבלין שם נראה את החוד של 

 .לפנות ערב נצא לסיור ערב 

 :3יום 

 ארוחת בוקר במלון.

 סיור שהוא חוויה מרגשת מול המראות העיקריים וההיסטוריים של העיר דבלין.ה בבוקר לסיור שונה להכרת דבלין , יציא

 נשייטנג. בחלקו הרטוב של הסיור רכב אמפיבי משוחזר מימי מלחמת העולם השנייה עם מדריך מחופש לוויקי "ברווז"-סיור מקורי בדבלין ב

 .בתעלה הגדולה של דבלין

 בתום הסיור זמן חופשי לקניות ובילויים עצמאיים.ת הסיור במים . ואז נמשיך אהסיור יתחיל עם האוטובוס בנסיעה 

 .בתום הסיור זמן חופשי לקניות ובילויים עצמאיים

חלקים  ואת  2 -מטרים שמחלק את העיר דבילן ל 125והגשרים שחוצים אותו. זהו נהר באורך  נערוך סיור רגלי לאורך נהר הליפי -אחה"צ 

 גשרים. 12הנהר חוצים 

 

 :4יום  

. זהו אזור שבו מכלול אתרים שמאכלס את האתר הפרהיסטורי המפורסם, ברו נא בוין  עמק בוייןל ויציאה ליום טיול  ארוחת בוקר במלון.

נערוך ביקור שנה ויותר. למעשה זהו המרכז הגדול והחשוב ביותר באמנות פרהיסטורית באירופה.  1000פרהיסטוריים, אתרים מיתולוגיים בני 

 .חה"צ נסיעה חזרה לדבלין,אבמקום

 

 :5ם יו

 ארוחת בוקר במלון.

אחוזה ג'ורג'יאנית של אצילי העבר של  –גני פאוורסקורט שנמצאים למרגלות רכס וויקלו .   -  פינוי חדרים ויציאה לטיול לכיוון גני פורסקורט

 אירלנד. נסייר בגנים המרהיבים.

 .זמן חופשי ובמידה וישאר זמן נעצור בדרך לשדה התעופה במתחם קניות . ומשם נסיעה לכיוון שדה התעופה וטיסה חזרה ארצה
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