
 
Dimecres 10 de maig 2023.-  PUNT D’ ORIGEN – BARCELONA – DUBLIN 
A l’ hora que s’ indicarà sortida d’ Olot, Banyoles, Girona i Figueres cap a l’ aeroport de Barcelona. Tràmits de facturació. 
Sortida a les 07.30 h amb Vueling cap a DUBLIN. Arribada a les 09.30 h. Recollida equipatge i trasllat al centre de la 
capital d’ Irlanda on iniciarem una visita panoràmica amb autocar, acompanyats de guia local de parla castellana. Al llarg 
del recorregut podrem veure els llocs més emblemàtics com el Trinity College o la Christh Church Catedral, una església 
anglonormanda reconstruïda sobre una església de l’ època dels vikings. Dinar, sopar i dormir. 
 
Dijous 11 de maig 2023.-   DUBLIN – BELFAST 
Desprès de l’ esmorza  sortirem cap a Irlanda del Nord.  Arribada a BELFAST, que es la capital. Farem un recorregut 
panoràmic per veure els principals monuments de la ciutat. Dinarem en un restaurant . Sopar i dormir. 
           
Divendres 12 de maig 2023.- BELFAST – CALÇADA DELS GEGANTS – DERRY -  DONEGAL 
Esmorzar i sortida cap a la Calçada dels Gegants. Es tracta d’ un lloc molt peculiar amb les columnes de basalt en forma 
hexagonal .Dinar en un restaurant de la ruta.  Seguirem direcció Derry, on farem una parada per veure el centre històric. 
Després continuarem el nostre viatge, entrarem de nou la República d’ Irlanda i arribarem a  la zona del Comptat de  
DONEGAL on tindrà lloc el sopar i dormir.                         
           
Dissabte 13 de maig 2023.-  DONNEGAL – CONNEMARA – KYLEMORE – GALWAY 
Sortida després de l’ esmorzar cap a la Península de Connemara amb els seus bonics paisatges de muntanyes i llacs. 
A la tarda visitarem la Abadia de Kylemore, Construïda al costat del llac Pollacapul.  Es un edifici construït en estil 
neogòtic molt interessant.  A través de paisatges espectaculars arribarem a  la zona de GALWAY. Passejada pel centre 
històric. Sopar i dormir. 
                     
Diumenge 14 de maig 2023.-  GALWAY – PENYASEGATS DE MOHER – KILLARNEY 
Al matí, després d’esmorzar sortirem cap a la zona on es troben els famosos Penya-segats de Moher, de 200 metres d’ 
alçada i 8 Km de llargada. Visita. Dinar en un restaurant de la ruta. A la tarda seguirem viatge cap  a l’ estuari del riu 
Shannon, que te una llargada de 100 km i una amplada de 13 km. Ens embarcarem en el ferry en un trajecte de 20 minuts 
que ens portarà de Killimer a Tarbert. El nostre recorregut d’ aquest dia acabarà a KILLARNEY on tindrà lloc el sopar i 
dormir.             
 
Dilluns 15 de maig 2023.-  KILLARNEY  - ANELL DE KERRY –  KILLARNEY 
Excursió a l’ Anell de Kerry. Es una de les rutes turístiques més conegudes del sud d’ Irlanda.  Un circuit meravellós on 
recorrerem la península de Iveragh. Podrem admirar la profunda bellesa dels paisatges de muntanya i de costa. Dinar 
en un restaurant. Durant el trajecte travessarem bonics pobles com Sneem, Waterville, Killorglin. Farem parades en 
algun d’ ells. Al capvespre tornada a l’ hotel per sopar i dormir.              
 
Dimarts 16 de maig 2023.-  KILLARNEY – CASTELL CAHIR – ROCK CASHEL – KILKENNY 
Esmorzar i sortida cap a la població de Cahir on visitarem el castell, que es troba ubicat en una illa rocosa en el riu Suir. 
Aquest impressionant castell del segle XV va ser la fortalesa de la poderosa família Butler. Encara es conserva la torre 
de l’ homenatge, las habitacions militars i la major part de l’ estructura defensiva original. Dinar en un restaurant.  Desprès 
seguirem fins  a Cashel, on es troba la Roca de Cashel, un imponent turó de pedra calcària  on veurem espectaculars 
restes arquitectòniques de l’ època medieval.  Sopar i dormir a l zona de KILKENNY. 
         
Dimecres 17 de maig 2023.-   KILKENNY – GLENDALOUGH – DUBLIN 
Kilkenny es una ciutat ubicada a les vores del riu Nore, es troba dominada pel castell i la catedral i les cases de pedra 
estil Tudor. Després de l’ esmorzar farem un recorregut panoràmic i  sortirem cap al Comptat de Wicklow on es troba 
Glendaough l’ assentament monàstic de la primera època cristiana que visitarem. Va ser fundat per Sant Kevin en el 



segle VI. Aquest monestir es troba situat en una vall glacial amb dos llacs, un paisatge molt pintoresc. Les ruïnes del 
monestir inclouen una extraordinària torre cilíndrica, esglésies de pedra i creus decorades. Dinar en un restaurant. 
Després seguirem fins a Dublín  on el vespre sortirem a fer un sopar de comiat amb musica i balls folklòrics. Allotjament. 
        
Dijous 18 de maig 2023.-   DUBLIN – BARCELONA – PUNT D’ ORIGEN 
Desprès de l’ esmorza anirem a visitar la Guinness Storehouse.  La fabrica va ser oberta en el 1904 com  a planta de 
fermentació i magatzem Guinness. Els visitants descobriran els processos de la elaboració de la cervesa. L’exhibició  
mostra com la cervesa ha estat comercialitzada i actualment es ven a més de 150 països. El tour acaba en el Gravity Bar 
on el grup es convidat a una pinta de Guinness .Desprès hi haurà temps lliure per dinar i passejar per Dublín.  Trasllat  a 
l’ aeroport. Sortida amb Vueling a les 19.50 h. Arribada a Barcelona a les 23.30h.  Recollida equipatge i trasllat al punt d’ 
origen. Fi del Viatge. 
 
PREU DEL VIATGE PER PERSONA:  2.395 Euros 
 
Suplement individual: 460 Euros 
 
Inclou.- Trasllats d’ anada i tornada des de els punts esmentats a l’ aeroport de Barcelona. Bitlles avió Vueling amb taxes 
incloses Barcelona- Dublín-Barcelona. Circuit amb autocar. Estada en hotels de 3 estrelles superior i 4 estrelles ocupant 
habitacions dobles amb bany/dutxa. Tots els menjars que s’ indiquen. Totes les visites esmentades en el programa. Guia 
acompanyant de la nostra agència de viatges. Assegurança de viatge i cancel•lació. Les entrades a la Guiness, Calçada 
dels gegants, Abadia Kylemore, Penya-segats de Moher. Castell Cahir, Roca de Cashel, Glendalough 
No inclou.-  Extres d’hotel: vins ,cerveses, minibars. Entrades a museus o monuments no especificats. El dinar de  l’ últim 
dia. 
 
NOTA IMPORTANT: A Irlanda els esmorzars son un dels àpats principals del dia. Mengen de forquilla i a l’ hora de dinar 
no mengen gaire. L’ hora de sopar si, perquè sopen aviat.. Es per això que els dinars seran d’ un plat principal i postres. 
 
 
 
 
 
 


