
 

 

 

 

 

 

POZNAWANIE  INSTYTUCJI PRAWNICZYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH 

Dublin - Howth - Park Narodowy Wicklow 

2.04 – 7.04.2020 r. 

PROGRAM ZWIEDZANIA 

CZWARTEK, 2 KWIETNIA 2020 R. 

Godzina 18:00  – wylot z lotniska w Katowicach: 

linie lotnicze RYANAIR, Każdy pasażer może wnieść na pokład mały bagaż podręczny o wymiarach 

40x20x25  oraz nadawany bagaż do 10 kg o wymiarach 50x40x20. Istnieje możliwość dokupienia 

bagażu rejestrownego 20 kg w cenie 218 zł w dwie strony. 

Prosimy o stawienie się na lotnisku na 2 godziny przed odlotem! 

 

Przylot na lotnisko w Dublinie (planowana godzina: 19:50). 

 

Transfer z lotniska i zakwaterowanie w hotelu Holiday Inn Express Dublin City Centre 4*. Hotel 

położony jest przy ulicy O'Connell w Dublinie,  zlokalizowany jest w odległości 8 km od lotniska                    

w Dublinie.   

 

Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Katowicach 
ul. Warszawska 19 
40-009 Katowice 
tel./  /0-32/  258-54-67 
e-mail: zpp.katowice@wp.pl 
NIP: 634-013-76-98 
 



PIĄTEK, 3  KWIETNIA 2020 R. 

8:30 Śniadanie 

 
10:30-13:30 spotkanie z p. Ambasador RP Anną Sochańską oraz pracownikami Wydziału Polityczno-
Ekonomicznego Ambasady RP w Irlandii , 5 Ailesbury Rd., 4 Dublin, (Telefon: +353 1 283 0855)  ; 
omówienie relacji handlowych polsko – irlandzkich i możliwości inwestowania na terenie Irlandii oraz 
aktywności podmiotów irlandzkich na terenie RP; kwestia opodatkowania i składek ubezpieczenio-
wych ( społecznych) w Irlandii dla podmiotów gospodarczych , kwestia Brexitu  i granicy z Irlandią 
Północną - kwestie prawno – gospodarcze 

14:00 – 16:45 - W godzinach popołudniowych propozycja odwiedzenia z przewodnikiem zamku kró-
lewskiego Dublin Castle- Zamek zbudowany w XIII wieku, był pierwotnie siedzibą Wikingów. Funkcjo-
nował kolejno jako twierdza wojskowa, więzienie, skarbnica, gmach sądów i siedziba angielskiej ad-
ministracji w Irlandii przez ponad 700 lat. Przebudowany w ciągu wieków, jest obecnie używany                    
w czasie ważnych uroczystości państwowych i zaprzysiężenia prezydenta. Mieszczą się w nim muzea, 
kawiarnie, międzynarodowe centrum konferencyjne, budynki rządowe oraz apartamenty państwo-
we, a wokół rozpościerają się imponujące ogrody. Godziny otwarcia: pon-sob: 10.00-16.45. Wstęp 4 
,50 euro. 

18:00 –22:00   Grupa pojedzie do najsłynniejszego, najwyżej położonego i jednego z najstar-

szych  pubów w Irlandii: 
 

https://www.johnniefoxs.com/ 
 
 

 
 

https://www.johnniefoxs.com/


SOBOTA, 4 KWIETNIA 2020 R. 
8:30 śniadanie 

10:00 – 14:00 – spotkanie z przewodnikiem p. Ryszardem w hotelu,  spacer po Dublinie – zwiedza-
nie centrum Dublina w tym O’Connell Street, jednej z głównych ulic Dublina. Jej nazwa została nada-
na na cześć Daniela O’Connella, lidera irlandzkich nacjonalistów na początku XIX wieku, walczącego   
o autonomię Irlandii oraz o równouprawnienie katolików w kwestii praw wyborczych, które przefor-
sował w 1829 roku. Jego pomnik stoi na południowym końcu ulicy, naprzeciw mostu O’Connell Brid-
ge. Znajduje się tam wiele innych pomników i zabytkowych budynków. Ulica jest jedną z najszerszych 
ulic Europy. Godny uwagi jest przede wszystkim budynek Głównej Poczty, służący jako siedziba przy-
wódców powstania z 1916 roku. Monumentem, którego nie da się przeoczyć jest „Szpila” (The Spire 
of Dublin), będąca najwyższą rzeźbą na świecie (120 metrów), wzniesiona w 2003 roku dla uczczenia 
nowego tysiąclecia, zwiedzanie Christ Church Cathedral, znana również jako Katedra Świętej Trójcy, 
ang. The Cathedral of the Holy Trinity). 

Przejście do Trinity College – zwiedzanie z przewodnikiem uczelni założonej w 1592 r., słynącej ze 
starej biblioteki, gdzie przechowywany jest słynny manuskrypt pochodzący z IX w., tzw. Księga z Kells 

15:00 -16:00  msza w Katedrze Św. Patryka, najbardziej imponująca budowla sakralna w całej Irlandii. 
Związana jest z osobą Świętego Patryka, który jest patronem Irlandii. Pewnego dnia zapytany o istotę 
Trójcy Świętej posłużył się zerwanym liściem koniczyny, której trzy płatki złączone są razem na jednej 
łodydze. Symbol koniczyny, tak samo jak kolor zielony, na stałe wpisał się w symbolikę państwa. Dzień 
św. Patryka jest hucznie świętowany zarówno 17 marca, zarówno na terenie Irlandii jak i innych miejsc 
zamieszkiwanych przez emigrantów. 

16:30 -20 :00 przejazd pociągiem DART z Dublina do Howth ( 30 minut) - miejsca z tajemniczymi 

neolitycznymi skałami, średniowiecznymi ruinami i samotnymi latarniami morskimi. Obiad w którejś              

z restauracji (fish and chips) , następnie dla chętnych spacer po klifach i niesamowity widok na morze. 

21:00 Powrót do hotelu pociągiem DART. 

NIEDZIELA, 5 KWIETNIA 2020 R. 

8:30  –  śniadanie   

9:30 -20:00   wyjazd autokarem do  dworu Powerscourt w górach WICKLOW ( Park Narodowy 1h od 

Dublina) – XIII-wiecznego pałacu, obecnie jednej z najlepiej utrzymanych irlandzkich posiadłości                  

w otoczeniu bajecznych ogrodów. Podczas pobytu w ogrodach warto zobaczyć pomniki pegazów, 

wielki zegar słoneczny i liczne fontanny. Atrakcją są japońskie ogrody. Z posiadłości rozciąga się 

wspaniały widok na Górę Cukru. Przejazd do polodowcowej DOLINY GLENDALOUGH, gdzie w otocze-

niu wodospadów, gór Wicklow, stromych zboczy i jezior kwitnie bujna roślinność i żyją kozice górskie. 

Zwiedzanie położonego nad jeziorem klasztoru św. Kevina – dawnej pustelni. Jest to jedno z najlepiej 

zachowanych opactw w Irlandii, pierwotnie pochodzące z VI w. Powrót do hotelu. 

 



 

PONIEDZIAŁEK,  6 KWIETNIA  2020 R. 

8:30 Śniadanie, 

10:30 - 12:30 spotkanie w Kancelarii adwokata Marcina Szulca  ( Rostra Solicitors 78 Benburb Street, 

Smithfield Dublin 7. Telefon Stacjonarny: +353 1 64 000 30), omówienie zasad wykonywania 

zawodów prawniczych w Irlandii, systemu wymiaru sprawiedliwości ( do ustalenia) 

 

13:30 -  16:00  zwiedzanie browaru Guinness'a, najbardziej znanego irlandzkiego piwa i jednego                   

z najbardziej rozpoznawalnych produktów irlandzkich na świecie. Zwiedzanie browaru jest 

niezapomnianą i magiczną podróżą w głąb świata Guinness'a. Obejmuje ponad 250 lat historii piwa – 

od Arthura Guinnessa i jego pierwszej dostawy piwa w 1769 roku, do nowoczesnych metod warzenia 

piwa. Na koniec wycieczki każdy otrzyma pintę Guinnessa w oszklonym barze, znajdującym się na 

siódmym piętrze, z którego roztacza się wspaniały widok na cały Dublin. Można również popróbować 

specjalnych irlandzkich potraw z dodatkiem Guinnessa. Zwiedzając Dublin warto wybrać się do 

browarów Guinessa tak, aby znaleźć się na szczycie budynku o zachodzie słońca - gwarantowane 



wrażenia wizualne. Czas potrzebny na tę atrakcję to ok trzech godzin. Wstęp dla dorosłych to €14,40. 

(bilety online - www.guinness storehouse.com/en/TicketSelection.aspx. ) godziny otwarcia: 7 dni              

w tygodniu, 9.30-17.00 

 

 

 

Alternatywnie : 

 

Wizyta w Irlandzkim Muzeum Narodowym (Kildare Street, ) - wstęp wolny  poniedziałek  1pm- 5pm  
- idealne miejsce , żeby na szybko zapoznać się z najważniejszymi momentami historii Irlandii                            
i Dublina. Poszczególne wystawy od Irlandii w prehistorii aż do średniowiecza przeprowadzą nas 
przez wieki ukazując najważniejsze punkty zwrotne tego terenu, jak obecność wikingów, zdobnictwo 
irlandzkie, psałterz z Faddan More, a nawet wystawa egipska - pokazująca zainteresowanie tym 
tematem tutejszych badaczy. Gdzieniegdzie w Muzeum znaleźć można interaktywne pomoce 
naukowe (filmy, słuchawki z opisem, plansze z mapkami), które urozmaicają zwiedzanie i ułatwiają 
zrozumienie znaczenia oglądanych znalezisk. 
 
17:00 – obiad w okolicy 
 

19 :00 -21:00 -  spacer po Silicon Docks, czyli obszarze dookoła historycznego Wielkiego Kanału 

(Grand Canal). Nowoczesna zabudowa została w harmonijny sposób połączona z historycznym 

wyglądem okolicy i zdecydowanie jest jednym z najciekawszych przykładów rewitalizacji starych 

http://www.guinness/


terenów portowych w Europie. Siedziby mają tutaj znane na całym świecie korporacje, jak Airbnb, 

Amazon, Google czy Facebook. 

 

 

 

WTOREK ,  7 KWIETNIA  2020 R. 

9:00 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu do godziny 12:00, 

10:00 -13:40 czas wolny, w którym proponujemy wizytę w Galerii Narodowej na Merrion Squ-
are West, w samym centrum Dublina. Galeria Narodowa Irlandii jest numerem jeden dla wszystkich 
zainteresowanych sztuką irlandzką i europejską. Otwarta w 1864 roku, wystawia około 500 wielkich 
dzieł sztuki - wśród nich Hogarth, Gainsborough, Poussin, Monet, Degas, El Greco, Velasquez, Goya, 
Picasso, Tycjana, Caravaggio, Brueghel, Vermeer i Rubensa. Najnowszym dodatkiem do kompleksu 
Galerii jest nowe skrzydło „Millenium Wing”, otwarte w 2002 roku, które stworzyło nowe wejście do 
galerii od strony ruchliwej ulicy Clare Street. Godziny otwarcia: pon-sob: 9.30-17.30, czw: 9.30-20.30, 
niedz: 12.00-17.30. Wstęp wolny. 

 

13:30 Transfer na lotnisko w Dublinie, 

16:45- Wylot z Dublina do Katowic, przylot 20:35 

 

 

 CENA: 

   2995 zł/os 

    zaliczka 1500 zł/os płatna do 06.12.2019 

    Cena kalkulowana przy grupie min 26. osób. 

 
      Kwotę zaliczki proszę przelewać na konto poniższe do 06.12.2019 

  
           88 1050 1214 1000 0092 1277 8097 (ING Bank Śląski) 

 
ODLOTOWE BIURO PODRÓŻY 

Karina Starczewska ul. Zawiszy Czarnego 6, 
40-872 Katowice 

 
 

 

 

 

 



 

Cena zawiera: 

• Ubezpieczenie KL i NNW, 

• Przelot w dwie strony Katowice-Dublin-Katowice, mały bagaż podręczny 

40x20x25 + bagaż nadawany do 10 kg o wymiarach 55x40x20, 

• transfer z lotniska w Dublinie do Hotelu, 

• Zakwaterowanie w hotelu Holiday Inn Express Dublin City Centre 4*                

ze śniadaniami, 

• Zwiedzanie  według programu z polskojęzycznym przewodnikiem, do 

dyspozycji również przewodnik  wieczorami, 

 

 

 

Cena nie zawiera: 

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 

• wydatki własne, 

 

 

 

 
 
 


