
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DUES IRLANDES 
DEL 10 AL 18 d’AGOST 2020 // 9 dies  

L’illa Maragda   
Denominada així pels vikings.  

Us convidem a conèixer els seus paisatges 
escarpats i el seu entorn salvatge de gran bellesa 
on s’han rodat films com l’Home tranquil i la Filla 
de Ryan. 

Admirarem el museu de les drassanes del Titànic 
a Belfast i l’impressionant Giant’s Causeway, una 
formació geològica única al mon, patrimoni de la 
humanitat.  

Passejarem pels parcs de Dublín i reviurem la 
memòria de Oscar Wilde i James Joyce.  

...i no ens faltarà la pinta Guinness al Gravity Bar 
i la visita el Temple Bar! 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DUES IRLANDES 
 10 AGOST (Dilluns) 

PUNT D’ORIGEN – BARCELONA – DUBLIN – ROCK of CASHEL 
– CORK 

Trasllat a l’aeroport del Prat, per sortir al mati en vol directe a Dublín. 

Arribada i dinar. A la tarda, sortida cap a Cashel per visitar a un sorprenent 

Castell anomenat Rock of Cashel. Seguirem cap a Cork. El centre de la ciutat 

de Cork sovint anomenada la "Petita Venècia" és una meravellosa xarxa de 

ponts, molls i canals, és una ciutat portuària pròspera. Una ciutat amb molt 

d'encant on gaudirem d'un petit tour; Visita a l’església de Santa Ana Shandon, 

el rellotge de la mentida i la Catedral Protestant de Sant Finbar.  Acomodació 

a l’hotel, sopar i allotjament. 

 
11 AGOST (Dimarts) 
CORK – ANELL DEL KERRY – KILLARNEY 
Esmorzar irlandès. Sortida cap a Killarney. Recorrerem l'Anell de Kerry, pujant 

per les muntanyes més altes d'Irlanda, Macgillycuddy’s Reeks, amb els bells llacs 

de Killarney al fons, i passant pels petits pobles de Glenbeigh, Waterville i 

Sneem, gaudint d'un dels més bonics i característics paisatges d'Irlanda. Dinar 

en ruta.  En aquests indrets es van filmar pel·lícules tant emblemàtiques com 

“La filla de Ryan”. Sopar i allotjament. 

 
12 AGOST (Dimecres) 
KILLARNEY – CASTELL DE BUNNRATTY I PARC FOLK – 
COMPTAT BURREN – PENYASAGATS DE MOHER –  GALWAY 

Esmorzar. Al matí, sortida cap a Adare, famosa pels seus habitatges amb 

sostres de palla. Després visitarem el Castell de Bunratty i el Museu Folk. 

(Reconstrucció d'un llogaret irlandesa d'abans). El parc folklòric de Bunratty és 

en realitat un poble camperol reconstruït, amb els seus carrers del segle XIX. 

També hi ha vuit granges (amb el seu corresponent foc de torba a la 

xemeneia). Dinar en un pub. A la tarda ens dirigirem cap als Penya-segats de 

Moher - una de les vistes més espectaculars d'Irlanda. Els penya-segats tenen 

8 km de llarg, i 230 metres d'altura. Continuació cap a la regió de Burren, 

una regió aparentment àrida, de pedres calcàries poroses i que ens recorden 

paisatges llunars. A les formacions rocoses abunden espècies de flora alpina i 

àrtica, ocells meravellosos i moltes cambres funeràries prehistòriques com 

tombes i  dòlmens. Arribada a Galway. Sopar i allotjament. 

13 AGOST (Dijous) 
GALWAY – CONNEMARA – KYLEMORE ABBEY – SLIGO 

Esmorzar irlandès a l'hotel. Visita d’aquesta bonica ciutat, una de  les més 

importants de la República d’Irlanda, amb molt ambient bohemi i universitari, 

on podem destacar l’església medieval de Sant Nicolau i l’Arc Espanyol. 

Sortida per realitzar el recorregut per la regió del Connemara, amb els seus 

paisatges salvatges, les seves muntanyes, les seves ovelles i el seu Parc Nacional 

extremament interessant. Dinar. El parc nacional de Connemara és un dels sis 

parcs nacionals de la República d'Irlanda, es va fundar i va inaugurar el 1980. 

S'estén per 2.957 hectàrees de muntanyes i boscos. A continuació visita de 

Kylemore Abbey. L'abadia va ser construïda a la ribera del llac del mateix nom. 

La mansió solia ser un col·legi femení fins fa molt poc. Visitarem la capella i els 

jardins. Sortida cap a Sligo, sopar i allotjament. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 AGOST (Divendres) 
SLIGO – LONDONDERRY – GIANT’S CAUSEWAY – BELFAST 

Esmorzar irlandès. Sortida en direcció a Londonderry fins arribar a la Calçada 

dels Gegants. Dinar. Visita de la major atracció turística d’Irlanda del Nord, 

declarat espai protegit de la UNESCO. Es tracta d’un singular fenomen natural 

que consisteix e una mola de 37.000 pilars (la majoria hexagonals) de basalt 

volcànic engalzades com un panell gegant que se interna centenars de metres 

al mar, una de les meravelles naturals d’Irlanda.  Acabades les visites, ens 

dirigirem cap a Belfast. Acomodació a l’hotel, sopar i allotjament. 

15 AGOST (Dissabte)     BELFAST – DUBLÍN 

Esmorzar irlandès. Visita panoràmica de la ciutat de Belfast. També s’inclou la 

entrada al centre de visitants del Titànic Belfast. Aquest recrea la història del 

vaixell més famós del món en un nou edifici emblemàtic de sis plantes al costat 

del històric lloc on es va construir el vaixell. Dinar. Temps lliure per gaudir de 

la zona comercial d’aquesta capital d’Irlanda del Nord. A última hora de la 

tarda, sortida cap a Dublín. Sopar i allotjament a l’hotel.  

 16 AGOST (Diumenge)     DUBLÍN 

Esmorzar a l'hotel i tour panoràmic per la ciutat, visitarem la Dublín georgiana, 

Sant Patrici i el Trinity College .Travessarem les avingudes i places més 

emblemàtiques i belles de l'Art Georgià ( S.XVIII ) com Merrion Square: 

Leinster House, actual Parlament , National Gallery , la Pinacoteca Nacional , 

el Museu de Ciències naturals, Casa i Escultura d'Oscar Wilde, Daniel 

O'Connell pare de l'Emancipació Catòlica Irlandesa o el Duc de Wellington. 

Visita de St. Patricks Cathedral. Un excel·lent exemple d'arquitectura 

Gòtica europea. És la catedral més important a Dublín. Durada de la visita: 45 

minuts. A continuació visita de Trinity College. És la universitat més antiga i 

prestigiosa d'Irlanda. La universitat conté el llibre de Kells, un llibre molt 

conegut que va ser escrit en 800A.D. Passeig a peu per Temple Bar, és el 

barri cultural més famós de Dublín a més de ser una zona més animada, 

vibrant i cosmopolita. Dinar. Tarda lliure per gaudir de l’ambient de Dublín i 

allotjament a l’hotel. 

17 AGOST (Dilluns)   DUBLÍN – Comptat Wicklow – Destil·leria 

Esmorzar irlandès a l'hotel i sortida cap al comptat de Wicklow per visitar 

l’assentament monàstic de glendalough tot passejant pel parc natural fins 

arribar al segon llac. Dinar en ruta en un pub. A la tarda, visita a una famosa 

destileria. Retorn a Dublín. Allotjament. 

18 AGOST (Dimarts) DUBLÍN – BARCELONA – PUNT D’ORIGEN 

Esmorzar irlandès. Visita al Guinness Storehouse és una experiència molt 

moderna i innovadora. Aquest antic magatzem de llúpols ha estat totalment 

restaurat i preservat meravellosament.  

Els visitants poden observar els vells maons vidriats de l'edifici original. 

Després de la visita podran accedir al Gravity Bar al setè pis de l'edifici, això 

és una zona circular, amb grans finestrals, que ofereix als visitants una vista de 

360 graus de la ciutat de Dublín. Dinar. 

A la tarda, trasllats a l’aeroport per sortir en vol directe a les 18’45 h cap a 

Barcelona. Arribada i trasllat cap al nostre punt d’origen. 
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SERVEIS INCLOSOS  

- Vols directes Barcelona – Dublín – Barcelona 

- S’inclou facturació i maleta de 23 Kgs. 

- Hotels 3*/4* garantits. 

- Autocar privat per tot el circuit. 

- Estada en pensió completa. 

- Guia acompanyant durant tot el viatge. 

- Circuit privat per realitzar itinerari descrit amb 

visites guiades i entrades. 

- Trasllats punt d’origen – aeroport – punt d’origen  

*Dte. – 30 € per no utilitzar aquest servei 

-          Assegurança d’assistència en el viatge. 

 

SUPLEMENTS 

- Habitació individual: 620 € 

    

SERVEIS OPCIONALS  

Assegurança cancel·lació: 45 € 
L’assegurança de cobertura de despeses de cancel·lació, només cobreix causes de força 

major ben justificades i no contempla malalties preexistents. En cas d’estar interessats, 

s’haurà de pagar en el moment de fer el dipòsit. 

 

PREU PER PERSONA 

2.685 € + Taxes 128 € (en base a 20 pax) 


