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DIA 1: Ciutat d’origen – Dublín. 
 

Sortida del aeroport de Barcelona per 

embarca amb destinació a Dublin. 

Ens trobarem amb el guia per fer els 

tràmits de facturació.  

Vol: 12:50 – 14:30 

Recorregut turístic per la ciutat de 

Dublín, i visita panoràmica, la història de 

la qual, es remunta fins a l’època víking. 

Petjades d’aquest passat històric, són 

encara visibles en els carrerons del casc 

antic. Aquesta ciutat mil·lenària pot 

presumir de meravelloses Catedrals i 

esglésies, Galeries d’Art, museus i 

edificis històrics, però és més coneguda 

per les seves esplèndides Places 

Georgianes i jardins públics, els quals 

podran admirar durant tot el recorregut. 

Allotjament i sopar a l’hotel. 

  
 DIA 2: Dublín – Galway 
  

Esmorzar. Aquest matí, viatjarem a l’oest 

cap a Galway passant per les riques 

pastures de la regió central de Irlanda 

parant a Clonmacnoise, l’assentament 

monàstic més important de la època 

cristiana primitiva a Irlanda, situat al 

llarg del riu Shannon. Encara resten en 

peu nombroses construccions i algunes 

restes i dues torres rodones. Hi ha un 

museu amb creus celtes originals. 

Arribarem a Galway, on dinarem després 

de dinar visita a peu d’aquesta ciutat 

d’ambient bohemi, coneguda com la 

Ciutat de les Tribus per les 14 pròsperes 

famílies que la van dominar durant l’Edat 

Mitjana. Gaudirem del seu magnífic 

emplaçament a la riba de la Badia de 

Galway, la seva Catedral amb l’interior 

de marbre de Connemara, el Castell 

Lynch, l’Arc Espanyol i els seus 

 

 

 

 

 

 

 

 acolorits carrerons medievals. 

Allotjament  i sopar a l’hotel.  

 

DIA 3: Galway- Connemara- Galway  
 

Esmorzar. Sortida cap el Llac de Inagh 

camí a la impressionant Abadia de 

Kylemore. Mitchell Henry va construir 

la casa el 1868, després d’haver passat la 

lluna de mel per aquesta zona. L’estil 

arquitectònic es neogòtic, la casa encara 

te tots els elements característics d’aquell 

període. Una de les més famoses 

atraccions de la Abadia de Kylemore és 

la seva petita catedral, coneguda com 

l’església Gòtica i construïda el 1870. En 

l’actualitat, l’abadia es la llar de les 

monges de l’ordre benedictina irlandesa. 

Dinar en ruta, allotjament i sopar a 

l’hotel.. 

 

DIA 4: Galway – Penya-segats de 

Moher – Kerry 
 

Esmorzar, i sortida en direcció al comtat 

de Clare. Continuació fins a Moher, on 

podrem admirar els seus impressionants 

penya-segats, un dels principals atractius 

turístics d’Irlanda. S’estenen fins a 8 km i 

arriben als 214 metros en el seu punt més 

alt. Seguirem gaudint dels paisatges 

d’Irlanda a través de la regió del Burren, 

al nord-oest del mateix comtat, amb les 

seves peculiars formacions rocoses i 

abundants rius subterranis, rodejat tot per 

el característic paviment de pedra calcaria 

del Burren on es poden veure exemples 

de la famosa flora del Burren. Dinar en 

ruta i a la tarda continuarem cap a 

Kilrush, on agafarem el Ferry que ens 

portarà fins el comptat de Kerry, després 

de creuar el riu Shannon,  allotjament i 

sopar a l’hotel. 

 

IRLANDA TERRA CELTA 
Dublín, Galway, Connemara, Moher, Kerry, Cork.   

 

8 DIES AVIO 
 

SORTIDA: 27/09/18 
 

Preu: 1.590€ 
Taxes 100€ 

Suple.Ind.230€ 
 

PREU GARANTIT FINS 

25/06/18 
 

Paga i senyal de 300€ al 

fer la reserva 

Resta abans del: 

 30/08/18 

 
EL VIATGE INCLOU: 

 Autocar per tot el 

circuit. 

 Guia oficial des de 

Barcelona durant tot el 

recorregut.  

 2 nits Dublín Hotel 3*** 

 2 nits a Kinvara 3*** 

 2 nits a Killarney 4**** 

 1 nit a Cork 4**** 

 Tots el àpats menys el 

dinars del primer i 

últim dia. .(begudes no incloses) 

 Entrades previstes en el 

programa. 

 Assegurança de viatge i 

anul·lació 

 Suplement assegurança 

anul·lació garantida del 

88%: 50€ (contractar en el 

moment de la reserva del 

viatge.) 
 Suplement per recollir a la 

mateixa població consultar 
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DIA 5: Península  Dingle  
 

Esmorzar a l’hotel i sortida per anar a 

visitar  

Blasket Island Centre, situat a l’extrem 

de la península de Dingle. És un fascinant 

centre de patrimoni/museu en honor a la 

única comunitat que vivia a les illes fins a 

la seva evacuació el 1953, el Centre 

Blasket explica la historia de la vida a la 

illa, la pesca de subsistència i 

l’agricultura, la vida tradicional, incloent 

els medis de treball i transport i la vida a 

la llar. 

Farem també una visita al Gallarus 

Oratory, el monument més admirable de 

la primera època Cristiana a la Península 

de Dingle. Ha resistit el pas del temps 

durant més de 1200 anys. Fou construït en 

forma de vaixell invertit. L’oratori, va 

formar part d’un gran emplaçament 

monàstic i es va utilitzar com a lloc 

d’oració i reflexió. Disposa d’una petita 

porta d’entrada i una finestra orientada a 

l’est. És un exemple extraordinari de 

construcció en pedra seca, dinar en ruta i 

a la tarda anirem cap a Killarney per fer 

un passeig pels seus animats carrers. 

Tornada a l’hotel per sopar i allotjament. 

 

DIA 6:  Kerry – Anell de Kerry – Cork 
 

Avui una vegada  esmorzat  ens dirigirem 

a realitzar una altre de les excursions 

panoràmiques que ens ofereix aquest 

comtat de Kerry. Realitzarem el 

recorregut conegut com l’Anell de Kerry, 

tot gaudint dels paisatges que ens ofereix 

aquest circuit. Dinar a Kenmare, de on 

després, ens dirigirem cap a la segona 

ciutat en importància de Irlanda, Cork, on 

podrem fer una curta panoràmica de la 

ciutat per poder-nos familiaritzar amb la 

mateixa. 

Sopar i allotjament al hotel. 

 

DIA 7:  Cork – Dublín  
 

Esmorzar.  

Pel matí, tindrem ocasió de fer una breu 

visita de la ciutat de Cork, on sobretot, 

podrem visitar el English Market, i 

poder gaudir dels productes locals, a més  

dels carrers comercials d’aquesta ciutat. 

Ens dirigirem per autopista cap a Dublín, 

per passar l’ultima nit. En arribar a 

Dublín, dinarem al centre de la ciutat i 

després visitarem el Trinity College 

fundat el 1592 per Isabel I. Conté una 

antiga biblioteca amb més de vint mil 

manuscrits, que ens sorprendran per el seu 

esplendor. A la biblioteca s’exhibeix el 

famós Llibre de Kells, manuscrit del segle 

IX i obra dels monjos del monestir de St. 

Columba, a la illa de Iona, nord 

d’Escòcia. El llibre ens fascinarà per la 

seva ornamentació i ens servirà com 

introducció als principis de l’art cristià 

irlandès. A continuació visitarem la 

catedral de Sant Patrick’s, patró nacional 

d’Irlanda. Sopar espectacle Irlandès amb 

música i ball Celta i allotjament a l’hotel. 

 

DIA 8:  Dublín  
 

Esmorzar. Mati lliure  fins l’hora indicada 

per el guia, recollida de maletes  i trasllat  

a l’aeroport per agafar l’avio que ens 

tornara  a Barceloba. Fi del Viatge. 

Vol: 15:10 – 18:35 

 

 

 

 


