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City Break Dublin 
 
Capitala Republicii Irlanda, Dublin, este situată pe coasta de est a provinciei Leinster, fiind principalul 

port al țării, centru financiar, comercial și sediul culturii. Este de asemenea un oraș al contrastelor, 

menținând o relație stranie între condițiile politice și economice anterioare și simbolurile vieții actuale 

ale prosperității. Capitala este recunoscută pentru combinația sa perfectă între obiectivele turistice 

faimoase, scena socială și locurile de relaxare naturale ale Golfului și Munților Dublin, care o 

înconjoară. Vă invităm într-un city break în acest oraș plin de viață, la fel de intim ca un sătuc și la fel 

de prietenos ca un pub irlandez local, unde oameni veseli care mai cred în nimfe şi spiriduşi au inventat 

cimpoiul şi kilt-ul, dar şi cel mai spectaculos dans contemporan. 

 
Info Sejur: 

▪ Destinaţie: Dublin 

▪ Durata sejur: 4 zile  

▪ Tarif de la: 395 Euro / persoană 

▪ Detalii tarif:  

o Tariful este valabil pentru minim 2 persoane.  

o Tariful poate varia în funcţie de numărul de participanţi, perioada călătoriei, evenimente 

speciale, gradul de ocupare a avioanelor, hotelurilor etc.  

 

Top Obiective turistice din Dublin: 

 

▪ Natură şi Peisaje: Golful și Munții Dublin 

 

▪ Artă şi arhitectură: Catedrala Sf. Patrick, Biserica Christ, Colegiul Trinity cu celebra Carte din 

Kells, Castelul Dublin, Russborough House din Dublin, Muzeul Titanic Belfast, Donegall 

Square, Primăria, Turnul cu ceas, Universitatea, Parlamentul, Catedrala din Belfast 

 

▪ Experienţe şi Distracţii: Fabrica de bere Guinness, cină cu spectacol irlandez 

 

Ziua 1:  Bucureşti – Dublin 

Plecare de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă spre Frankfurt cu compania Lufthansa, zbor LH 

1423 (06:10 / 07:40), de unde se va pleca spre Dublin cu zborul LH 978 (09:50 / 10:55). Sosire în 

Dublin, unde vă recomandăm o primă vizită la Fabrica de bere Guinness. Este nevoie de mult efort 

pentru a deveni iconic, dar Guinness a făcut-o. „Lucrurile negre” pot fi celebre în întreaga lume, iar 

această marcă de bere s-a născut în Poarta St. James, care a adăpostit fabrica din inima vechiului Dublin. 

În anul 1759, un producător cu numele de Arthur Guinness a semnat pentru această fabrică un contract 

de închiriere pe 9000 de ani pentru o chirie anuală de 45 de lire. Câteva secole mai târziu, s-a născut 

depozitul. Construit în stilul Școlii de Arhitectură din Chicago 1904, a fost folosit inițial ca o casă de 

fermentație, devenind în prezent cea mai importantă atracție turistică din Irlanda, o expoziție 
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multimedia, care acoperă orice, de la publicitate retro la meseria de fabricare a berii, completată la final 

cu o halbă în Barul Gravity, o camera din sticlă (360 de grade), de unde se poate admira tot orașul. Când 

veți ajunge acolo, nu uitați să ridicați halba cu bere pentru minunata creație a lui Arthur! Pentru cazare, 

am selectat pentru dvs. un hotel în zona centrală, la 5 minute distanță de gara Connolly, astfel încât să 

aveți posibilitatea de a ajunge peste tot foarte ușor. Seara vă veți putea plimba pe strada pe care este 

situat hotelul, cunoscuta stradă comercială O’Connell. Cazare la Hotelul ACADEMY PLAZA 3*.  

 

Ziua 2:  Dublin  

Mic dejun. Zi liberă dedicată explorării orașului pe cont propriu. Vă recomandăm să începeți ziua cu 

vizitarea Catedralei Sf. Patrick şi Bisericii Christ, care fac o pereche izbitoare. Construită lângă un puț în 

care s-a botezat protectorul Irlandei, Catedrala St. Patrick datează din anul 1220 și este plină de 

monumente, vitralii din sec. al XIX-lea și frumoasa capelă Lady. Apoi, la doar 10 minute de mers pe 

jos, Biserica Christ a atras pelerini de aproape 1000 de ani, iar în prezent una dintre cele mai mari 

atracții este cripta sa medievală. Există o mulțime de alte motive pentru a le vizita, dar unii turiști rămân 

fascinați de Capela St Laurence OToole, un altar în formă de inimă care conține inima îmbălsămată a 

Sfântului Patrick. În continuarea zilei veți putea vizita Colegiul Trinity, unde se află celebra Carte din 

Kells, gloriosul manuscris timpuriu creștin, cu istorii care includ călugări, vikingi și insule scoțiene 

îndepărtate. Situată în Trezoreria Colegiului Trinity, turul va include și o vizită la Biblioteca Long 

Room, una dintre cele mai magnifice biblioteci din Europa, care adăpostește peste 200000 de cărți, 

unele extrem de vechi și rare. După aceea, vă veți putea plimba prin fermecătorul campus, care datează 

din anul 1592 și care se mândrește cu o listă impresionantă de absolvenți, printre care Bram Stoker, 

Oscar Wilde și Jonathan Swift. Nu trebuie să ratați nici Castelul, fosta reşedinţă regală, în prezent 

important complex guvernamental irlandez. Cocoțat pe locul unei fortărețe vikinge daneze, cu prima sa 

piatră de temelie pusă de Regele Ioan al Angliei în anul 1230, semnificația istorică a Castelului Dublin 

nu s-a oprit aici. Sub stăpânire britanică din acel moment până în anul 1921, a fost o curte, o fortăreață, 

chiar și un loc de execuție, iar arhitectura sa a evoluat și a crescut cu fiecare metamorfoză. După-amiază 

puteți face o excursie la Russborough House, considerată a fi cea mai frumoasă casă din Irlanda, cu un 

fronton care măsoară 210 m, construită în sec. al XVII-lea de Richard Casseles în stilul arhitectural 

palladian. Cazare la Hotel ACADEMY PLAZA 3*. Veți putea petrece, opțional, o seară într-un PUB 

irlandez tipic, unde vă veți putea bucura de o cină acompaniată de muzică tradițională, dans și multă 

veselie, sărbătorind astfel șederea într-o țară în care ospitalitatea este politică națională.  

 

Ziua 3:  Dublin – Belfast – Dublin 

Mic dejun. Timp liber pentru activități individuale sau excursie opțională la Belfast, capitala Irlandei de 

Nord, care se întinde pe malul stâng al râului Lagan, oraș care a fost până nu demult teatrul 

confruntărilor religioase între protestanți și catolici, dar și locul de naștere al Titanicului. Veți putea 

vizita Muzeul Titanic Belfast, construit chiar pe locul unde nava însăși a fost construită în urmă cu peste 

100 de ani. Numit atracția turistică mondială la World Travel Awards, exteriorul strălucitor conține nouă 

galerii răspândite pe șase etaje ce reflectă înălțimea Titanicului, precum și expoziții interactive și un 

cinematograf subacvatic. În continuare veți putea face un tur panoramic al orașului, pentru a admira 

Donegall Square, Primăria, Turnul cu ceas, Universitatea, Royal Avenue, Parlamentul și Catedrala. 

Cazare la Hotel ACADEMY PLAZA 3*. 
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Ziua 4:  Dublin – Frankfurt – București    

Mic dejun. Plecare spre Frankfurt cu compania Lufthansa, zbor LH 979 (12:15 / 15:20), de unde se va 

pleca spre Bucureşti cu zborul LH 1422 (20:30 / 23:50). 

 

 
TARIFUL INCLUDE: 

- transport internaţional cu avionul pe ruta: Bucureşti – Frankfurt – Dublin și Dublin – Frankfurt – Bucureşti cu compania 

Lufthansa 

- taxele de aeroport 

- un bagaj de cală / persoană 

- 3 nopţi de cazare la hotel de 3*  

- mesele conform program 

- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 

 

TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxele de oraş (unde se percep) se achită, la recepţia hotelurilor, individual 

- transfer privat aeroport – hotel – aeroport: 30 euro / persoană 

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 

- taxele de intrare la obiectivele turistice (muzee, catedrale etc) şi dacă este cazul, ghizii pentru acestea  

 

ACTE NECESARE: 

- Carte de identitate sau paşaportul valabil la întoarcerea în ţară 

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

-  pentru efectuarea rezervării este necesară plata unui avans min. de 50% din tarif  

- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 14 zile înainte de data plecării 

- Oferta zilei este valabilă în ziua respectiva, în limita disponibilitatii locurilor în momentul rezervării 

- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice »,  la care prezentul program este parte 

 

OBSERVAŢII: 

- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 

- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de 

a-i permite să părăsească teritoriul propriu 

- prezentarea la aeroport se va face cu trei ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 

urmare a întârzierii acestora 

- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 

- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare 

respectă standardele locale 

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei 

se rezolvă de către turist direct la recepţie în funcţie de disponibilităţi 

- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este 

precizat în program 

- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din 

raţiuni de securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, pandemii, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste 

cazuri agenţia se obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare 

pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente 

- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în 

numele şi pentru agenţia DAL TRAVEL 

- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 

- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea 

eventualelor despăgubiri 
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- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 

părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un 

adult cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să 

aibă certificatul de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului și/sau cărții de identitate 

- copiii au nevoie de paşaport individual  

- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAŞAPORTUL, nu prezintă urme 

de deterioare a elementelor de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 

- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăţi 

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 
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