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DZIEŃ 1 
Spotykamy się na lotnisku Rzeszów-Jasionka. 17:10 Wylatujemy do 
Dublina. Po wylądowaniu przesiadamy się do wynajętego autokaru, 
gdzie czeka na nas, jeden z zaprzyjaźnionych irlandzkich kierowców, 
raczący nas swoim irlandzkim akcentem. Kwaterujemy się w hostelu, 
odpoczywamy, następnie udajemy się na posiłek. Po obiadokolacji, 
spotykamy się na wprowadzeniu do codziennych zadań językowych, 
gdzie uczniowie otrzymają materiały edukacyjne. 
 
DZIEŃ 2 
Śniadanie. Przygotowujemy lunch pakiety. Zaczynamy naszą wielką 
irlandzką przygodę. Dzień rozpoczniemy od wizyty na statku Jeanie 
Johnstone*, który w czasach wielkiego głodu w Irlandii, transportował 
tysiące Irlandczyków szukających szans na lepsze życie do Ameryki. 
Nasz przewodnik podzieli się z nami historiami pasażerów, które 
wzruszają, zaskakują i budzą podziw jednocześnie następnie udajemy 
się do  Trinity College*, najstarszej irlandzkiej uczelni założonej w 
1592 roku przez Elżbietę I-szą. Polecamy opcję zwiedzania z 
przewodnikiem, którymi są studenci uczelni. Część zwiedzania stanowi 
wejście do spektakularnej uniwersyteckiej biblioteki, gdzie znajduje się 
Book of Kells*, manuskrypt z około 800 roku, bogato iluminowany 
przez celtyckich mnichów. Jest to najważniejszy zabytek 
chrześcijaństwa irlandzkiego, którego historia pokazana została w 
nominowanej do Oskara bajce o tym samym tytule, którą obejrzymy 
podczas wieczornych zajęć. Ponadto przejdziemy m.in. obok Bank of 
Ireland, byłej siedziby irlandzkiego Parlamentu, Dublin Castle i 
Temple Bar. Obiadokolacja. Realizowanie programu edukacyjno- 
językowego. 
 
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przygotowujemy lunch pakiety. W tym dniu szczególnie 
polecamy wyprawę do części Irlandii zwanej Wicklow, gdzie poczujemy 
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14-19.03.2020 
Dzień Św. Patryka

Wycieczka Irlandia – samolotem 6 dni to prawdopodobnie 
najlepsza lekcja historii współczesnej i języka 

angielskiego jaką można zaoferować uczniom. Począwszy 
od walki Irlandii o niepodległość, przez konflikt w Irlandii 

Północnej po legendą Titanica, każdy dzień 
wycieczki przynosi nową pasjonującą opowieść.

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU 

learn&travel
Irlandia
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czym jest prawdziwy the spirit of Ireland. Zobaczymy na własne oczy gdzie są robione zdjęcia 
zdobiące pulpity naszych komputerów, stron kalendarzy i licznych obrazków mających oddać 
piękno tego kraju. Naszym przewodnikiem przez cały dzień będzie rodowity Irlandczyk, który 
przybliży nam historię tego wyjątkowego miejsca, dzieląc się z nami opowieściami, legendami 
i historiami, które wydarzył się w Irlandii na przestrzeni wieków. Zobaczymy m.in. historyczna 
osadę Glendalough wraz z kościołem św. Kevina, Góry Wicklow, Więzienie Wikclow 
Goal. Następnie udamy się do Powerscourt Gardens and Mansion*, jednej z najbardziej 
reprezentacyjnych irlandzkich rezydencji. Na obszernym (19 ha) terenie rezydencji znajdują 
się malownicze ogrody z pomnikami i kwiatowymi rabatami. Według National Geographic 
Powerscourt Gardens są w trójce najpiękniejszych ogrodów na świecie. Dancing Shay, 
lekcja tańca irlandzkiego. Obiadokolacja. Realizowanie programu edukacyjno-językowego. 
 
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przygotowujemy lunch pakiety. Tego dnia będziemy mieli okazję odwiedzić EPIC 
The Irish Emigration Museum* w Dublinie, nowootwartym muzeum irlandzkiej emigracji. 
Mówi się, że Polacy i Irlandczycy ze względu na historię mają ze sobą wiele wspólnego. Na 
przestrzeni wieków miliony Irlandczyków podobnie jak Polaków wyemigrowało z kraju ze 
względu na tragiczną sytuację ekonomiczną i polityczną tworząc swoje małe ojczyzny na 
różnych kontynentach. EPIC Museum pokazuje jaką drogę przeszedł naród irlandzki, a także 
co zawdzięczamy Irlandczykom. St Patrick's Parade, irlandzkie święto narodowe i religijne 
obchodzone 17 marca, święto patrona Irlandii, największa parada tego typu na świecie.     
National Museum of History/Collins Baracks, narodowe muzeum Irlandii, znajdujące się w 
budynkach niegdyś służących jako wojskowe baraki. Wiele pracy zostało włożone w 
uczynienie wystawy możliwe przystępnej dla laików w temacie zbrojnej historii kraju. 
Przygotowane specjalnie dla szkół zadania językowe, w prosty i zrozumiały sposób tłumaczą 
zawiłości historii kraj. Przejdziemy nad kanałem rzeki Liffey aż do O’Connell Street, głównej 
arterii miasta, by stanąć przy nowym symbolu miasta, The Spire of Dublin, ponad 120m 
iglicy i finalnie przejść po głównym handlowym deptaku miasta przy Mary St, gdzie młodzież 
otrzyma zadania językowe. Obiadokolacja. Realizowanie programu edukacyjno-językowego. 
 
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Przygotowujemy lunch pakiety. W tym dniu będziemy mogli poznać  historię, 
niezwykłego miasta jakim jest Belfast*. Miasto pełne sprzeczności, ukrytego piękna i 
fascynujących historii. Niegdyś w  czasach industrialnej rewolucji, Belfast był liderem w 
dziedzinie technologii, czego najlepszy dowód stanowi zbudowany w lokalnej stoczni Titanic. 
W ubiegłym stuleciu stolica Irlandii Północnej stała się areną walk protestantów z bojówkami 
IRA. Obecnie Belfast zdaje się otrząsnąć ze wspomnień mrocznej historii, starając się 
wykorzystywać swój turystyczny potencjał do maksimum, oferując atrakcje dla każdej grupy 
wiekowej, na czele ze wspomnianym, spektakularnym Titanic Belfast Experience*. Titanic 
Belfast Experience stanowi najbardziej obszerne kompendium wiedzy w temacie historii 
słynnego liniowca. Niezwykle interaktywny sposób prezentowania losów Titanica trafia nawet 
do najmłodszych. Chronologiczne przedstawienie historii statku na tle historii miasta daje 
nam wyjątkową lekcję historii. Przejażdżka kolejką po stoczni, hologram kapitana statku, 
repliki kajut, to tylko niektóre z atrakcji oferowanych przez Titanic Experience. W Belfaście 
odwiedzimy także naznaczone konfliktem ulice Shankill i Falls Rd, pod dziś dzień 
podzielone murem i wciąż zamykanymi na noc bramami. Obiadokolacja. Realizowanie 
programu edukacyjno-językowego. 
 
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przygotowujemy lunch pakiety. Wykwaterowanie, przejazd na lotnisko wynajętym 
autokarem. 7.00 wylot do Polski. 11:00 Powrót na lotnisko Rzeszów-Jasionka. 
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