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ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

 

LES DUES IRLANDES 
Terra verd maragda 

  
Sortides:  

10 de juliol 2018 
7 d’agost 2018 

11 dies | Dif. Horaria -1 | No cal visat 

ITINERARI: DUBLIN - WICKLOW - KILKENNY - CASHEL - CORK - ANELL DE KERRY - 
TRALEE - KILLARNEY - PENÍNSULA DE DINGLE - KERRY - MOHER - GALWAY - 
CONNEMARA - SLIGO - DONEGAL - LETTERKENNY - GIANT’S CAUSEWAY - BELFAST 

PATRIMONI UNESCO: Giant’s Causeway 

Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat
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ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

DIA 1.  BARCELONA - DUBLIN 

Presentació a l’aeroport de Barcelona, mostrador de la companyia AIR LINGUS per a fer els 
tràmits de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de la 
sortida del vol en direcció a Dublin. Ens assistirà el nostre guia acompanyant Baraka. 

Arribada a Dublín. Assistència del nostre personal i farem la visita panoràmica de la ciutat. 
Visitarem el Trinity College fundat el 1592 per Isabel I, posseeix una antiga biblioteca amb més 
de vint mil manuscrits, que els sorprendran per la seva 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 
l'illa de  Iona, nord d'Escòcia. El llibre els 
fascinarà per la seva bella ornamentació 
i els servirà com a introducció als 
principis de l'art cristià irlandès. Visita 
també a  Guiness  Storehouse, lloc on 
podrà degustar la coneguda cervesa 
negra, serà un bon començament per la 
seva estada en aquesta meravellosa 
ciutat. A la tarda tindran temps lliure per 
explorar la ciutat al seu aire, amb 
possibilitat d'un passeig per Temple Bar 
amb alguns dels pubs i restaurants 
típics que la ciutat de Dublín ofereix. 
Tarda lliure. Sopar tradicional a Dublín. 

DIA 2: DUBLIN - WICKLOW - CARLOW 

Esmorzar. Aquest matí farem un Tour panoràmic 
de la ciutat de Dublín. i sortirem en direcció sud a 
t ra v é s d e l e s m e ra v e l l o s e s M u n t a n y e s 
de Wicklow  per visitar el poble de Glendalough. 
En el seu centre històric, obtindran informació 
audiovisual sobre la regió de Glendalough i el seu 
llegendari monestir construït al segle XI.  

Dinar. Al seu torn, tindran l'oportunitat d'explorar 
les restes arquitectòniques d'antigues esglésies 
m e d i e v a l s d e l a z o n a i u n a t o r r a s s a 
celta situada entre dos llacs espectaculars. Sopar i 
Allotjament en hotel a Carlow. 
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DIA 3: CARLOW - KILKENNY - CASHEL - CORK 

Esmorzar. Sortirem per a realitzar la Visita 
panoràmica de Kilkenny on podrem veure la 
catedral i el castell. Continuarem el 
recorregut i farem una parada a Cashel per 
visitar la Roca de Sant Patrici: un imponent 
turó  de pedra calcària que s'alça a uns 20 
metres d'altura, dominant els camps 
de  Tipperary, on trobem espectaculars 
restes arquitectòniques de l'època medieval 
(nota:  la capella de  Cormac  es troba en 
restauració). Dinar. Continuarem cap a Cork. 
Sopar i allotjament en hotel a  Cork  o 
voltants 

DIA 4: CORK - ANELL DE KERRY - TRALEE / KILLARNEY 

Esmorzar. Avui dedicarem la jornada a realitzar l'excursió a una de les zones més belles 
d'Irlanda. Tots els poetes, pintors, escriptors i músics han intentat transmetre la bellesa 

d'aquesta àrea. Les muntanyes, les valls i llacs es 
barregen en una paleta d'esplendor escènic. Un dia 
encantador inclou un recorregut al llarg de 
l'accidentada costa de la Península  Iveragh  i a través 
dels llogarets  Killorglin,  Cahirciveen,  Waterville  i el 
poble de parla irlandesa Sneem.  

Dinar. Completem el nostre tour amb una parada als 
jardins de la casa  Muckross. Són mundialment 
coneguts per la seva bellesa, en particular per la seva 
preciosa col·lecció d'azalees i rododendres. Seguirem 
cap a la zona de Tralee / Killarney. Sopar. 

DIA 5: (TRALEE / KILLARNEY) PENÍNSULA DINGLE  

Esmorzar. Sortirem a realitzar l'excursió a la Península de Dingle, on es podrà apreciar el bonic 
paisatge de la zona. Alguns dels paratges més intactes d'Irlanda s'amaguen a la península 
de Dingle, el punt més occidental de l'Illa Esmeralda.  
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Dinar. Al poble de pescadors de Dingle neix una carretera que serpenteja per aquest braç de 
terra, entre turons  entapissats  de color verd intens i badies que acullen 
llogarets encantadors com Ceann Trá i Dunquin. Retorn a l'hotel. Sopar. 

DIA 6: KERRY - PENYA-SEGATS MOHER - GALWAY 

Després de l 'esmorzar , sor t ida cap a l s 
impressionants Penya-segats de Moher. S'alcen a 
203 metres sobre el nivell del mar i estenen la seva 
massa al llarg de 5 km entre  Hag 's  Head  i el 
mirador d'O'Brien. Dinar. Continuarem cap 
a  Galway  travessant l'àrea anomenada "Burren", 
coneguda com el "desert rocós", fascinant àrea de 
100 milles quadrades, coberta d'un àrid paisatge 
d'estil lunar. Arribada a Galway. Sopar. 

DIA 7: GALWAY - CONNEMARA - SLIGO 

Esmorzar. La ruta d'avui ens conduirà a través de la inhòspita regió de Connemara, famosa 
per la inalterable bellesa dels seus llacs i muntanyes. Continuarem viatge fins a la magnífica 
Abadia de  Kylemore, una preciosa mansió al cor de  Connemara, construïda al costat del 
llac  Pollacapul  i envoltada de boscos i muntanyes. Dinar. L'Abadia, amb la seva magnífica 
Església Gòtica, està regentada des de fa més de 300 anys per les monges benedictines 
irlandeses, famoses per la seva ceràmica feta a mà. Després d'una breu estada en aquest 
refugi de pau, retorn de nou a Galway per al Sopar. 
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DIA 8: SLIGO - DONEGAL - LETTERKENNY 

Esmorzar. Al matí farem una parada a  Drumcliff, prop de  Sligo. Al cementiri de l'església 
protestant de Drumcliff, on l'avi de William Buttler Yeats va ser rector durant molts anys, està 
enterrat l'autor amb la seva dona. Farem una parada a Killibegs, ciutat de Donegal.  

Dinar. Continuarem cap a  Kilcar  on 
prendrem els minibusos per recórrer 
els penya-segats de  Slieve  League, 
considerats uns dels més alts d'Europa, 
601 m sobre l'oceà Atlàntic. D'aquí es 
poden veure les muntanyes de  Sligo  i 
tota la badia de Donegal. A Ardara els 
teixidors a mà ens demostraran el seu 
art i ens donaran l'oportunitat de 
comprar excel·lents i originals peces de 
llana fetes a mà. Sopar i allotjament a la 

zona de Letterkenny. 

DIA 9: LETTERKENNY - GIANT'S CAUSEWAY - BELFAST 

L'excursió a la Calçada del Gegant. Visitar "la calçada dels gegants" és  l'atracció més gran 
turística d'Irlanda del nord. Es tracta d'un singular fenomen natural que consisteix en una 
mola de 37.000 pilars - la majoria hexagonals - de basalt volcànic enfilat com una bresca 
gegant que s'interna centenars de metres al mar. És potser, la més famosa de totes les 
meravelles naturals d'Irlanda. La Calçada del Gegant (Giant  Causeway), és una formació 
basàltica de blocs verticals que parteixen del penya-segat i descendeixen escalonats cap al 
mar. Dinar. Aquest escenari està declarat espai protegit per la UNESCO. De camí a Belfast 
passarem per l'estupenda carretera de la costa d'Antrim. Sopar i allotjament en hotel a 
Belfast. 
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DIA 10: BELFAST 

Esmorzar. Avui farem la visita de la 
ciutat. La ciutat va néixer com un fort 
envoltat de pujols sobre el riu Lagan. A 
l'edat mitjana es va desenvolupar un 
petit poble al voltant del fort i al 
principi del segle XVII els habitants van 
ser expulsats perquè s'assentessin els 
protestants escocesos i anglesos que 
havia enviat la Corona Anglesa per tal 
de repoblar la regió. Molts anys més 
tard es va convertir en un important 
productor de lli i vaixells. Amb més de 
400000 habitants, la ciutat té la mida 
ideal per passejar d'un a un altre dels 
monuments de la ciutat. El rostre d'aquesta ciutat, al centre, és el de la Reina Victòria. Totes 
les estructures importants porten la marca de l'era victoriana. Des del 1920 és la capital 
d'Irlanda del Nord. És un important centre industrial i comercial. Sobre la Queen Island es va 
construir  l'any 1912  el  Titànic. El  tour  inclou  l'Albert Memorial  Clocktower,  rellotge que va 
rebre el seu nom del marit de la reina Victòria. La torre del rellotge aquesta lleugerament 
inclinada - tot i que no tant com la de Pisa a Itàlia. També passaran pel Grand Opera House on 
tindran l'oportunitat d'admirar l'opulència de les motllures daurades, els ornaments d'escaiola 
i els exquisits frescos realitzats per un artista irlandès contemporani:  Cherith  McKinstry. 
Seguiran passant pel barri de la Universitat "Queens  University" i visitaran els Jardins 
Botànics.  

Dinar. Visita del novíssim centre interactiu  Titanic  Belfast constituït per nou galeries que 
afegeixen una dimensió original i innovadora a l'exposició. La reconstrucció precisa i els 
efectes especials acompanyen els visitants a través de la història del Titànic, des de la seva 
concepció a Belfast a començament de 1900, les etapes de la seva construcció i la seva 
inauguració fins al primer famós viatge i la catastròfica tragèdia final. Sopar i allotjament en 
hotel a Belfast o rodalia. 

DIA 11: BELFAST - BARCELONA 

Esmorzar a l’hotel. Matí lliure a Belfast per conèixer al nostre aire la ciutat, i realitzar les 
darreres compres. A l’hora convinguda ens traslladarem a l’aeroport per agafar el vol de 
tornada a Barcelona.  Arribada i finalització dels nostres serveis.  

Fi del viatge  
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El preu inclou: 

• Vol Barcelona - Dublin amb Air Lingus 
en classe Turista. 

• Vol Belfast - Barcelona amb Easy Jet en 
classe Turista. 

• Trasllats Aeroport - Hotel. 

• 10 nits d’allotjament en hotels de 3* 
i, habitació doble i esmorzar inclòs. 

• 12 àpats en hotel o restaurant. 

• Mitja pensió en hotels. 

• Dinars en ruta en restaurants. 

• Transport en autocar climatitzat  de 
luxe durant la ruta. 

• Guia acompanyant Baraka per a 
grups de 15 o més viatgers. 

• Guia local de parla hispana durant la 
ruta, a més de la guia Baraka.  
En cas de grups de 15 o menys viatgers, 
hi haurà assistència a l’aeroport de 
sortida i guia local per a tot el viatge. 

• Servei de maleters. 

• Propines a guies locals i conductors. 

• Totes les visites , act iv itats i /o 
e s p e c t a c l e s e s p e c ific a t s e n e l 
programa.  

• Assegurança d'assistència en viatge i 
despeses d'anul·lació. 

• Taxes d’aeroport. 

• Documentació de viatge. 

• Consulteu suplement en classe business 

EL PREU NO INCLOU: 

• Extres en els hotels tal com minibar, 
bugaderia, telèfon, … 

• Begudes en els àpats. 

• Àpats en horaris de vol o aeroport. 

• Tot allò no especificat en el programa.
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Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre 
l’import total: 

De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5% 
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15% 
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25% 
Després = 100% 

NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justificades i les 
penalitzacions. 

Viatge subjecte a les condicions generals especificades a la pàgina web de Baraka 

NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE 
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS 
ENS L’HAN DE DEMANAR.

OBSERVACIONS IMPORTANTS: 
1. Es recomana reservar amb suficient antelació. 
2. Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o descompte aeri. 
3. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge.  
4. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.  
5. El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 15 viatgers confirmats.  
6. S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places confirmades 30 dies abans de la 

data d'inici del viatge.  
7. En cas de ser 15 viatgers confirmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona. 
8. En cas de ser menys de 15 viatgers confirmats disposarem d'assistència al viatger en l'aeroport 

de Barcelona el dia de sortida, a més de guia local de parla hispana destí.  
9. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones 

CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:  

E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00 

Oficina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oficina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

ORGANITZACIÓ 
Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat  
reserves@baraka.cat 
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00 
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