
GIANT’S CAUSEWAY

DINGLE

DUBLIN

Terra verd maragda

Durada: 11 DIES 
Sortides: 17 juliol / 6 agost
 4 setembre

DUBLÍN - POWERSCOURT GARDENS 
KILKENNY - CASHEL - CORK - ANELL DE KERRY 
PENÍNSULA DE DINGLE - MOHER - BURREN 
GALWAY - LLAC CORRIB - SLIGO - SLIEVE CLIFFS 
DONEGAL - GLENVEAGH - LETTERKENNY - 
GIANT’S CAUSEWAY - BELFAST

LES DUES IRLANDES

VIDEO

Giant’s Causeway

8



continuarem cap els imponents Penya-segats de 
Moher, amb altura de fins a 230 m i quasi 10 km al 
llarg de la costa. Dinar. Recorrerem el paisatge de 
Burren, entorn botànic singular, d’aspecte lunar, 
on creixen plantes mediterrànies i alpines. Sopar.

 7 GALWAY - CONNEMARA - SLIGO
Esmorzar. Visitarem Galway: Església de Sant 
Nicolau (1320) i l’Eyre Square. Anirem a la regió de 
Connemara, famosa pels seus llacs i muntanyes, 
i continuarem fins a l’Abadia de Kilemore. Dinar i 
viatge a Sligo. Sopar i allotjament.

 8 SLIGO – SLIEVE CLIFFS – DONEGAL – GLENVEAGH – 
LETTERKENNY
Esmorzar. Visitarem l’abadia Sligo. Pujarem fins 
als penya-segats Slieve League, per gaudir d’una 
excel·lent panoràmica sobre la badia de Donegal. 
Dinar i visita al Parc Nacional de Glenveagh. Arribada 
a Letterkenny. Sopar i allotjament.

 9 LETTERKENNY – GIANT’S CAUSEWAY – BELFAST
Esmorzar. Visitarem les muralles de Derry. Més 
endavant, Giant’s Causeway , una autèntica 
massa compacta de 37.000 columnes de basalt, 
algunes d’elles de gran alçada, centenars de metres 
dins del mar. Dinar. Seguirem per la costa d’Antrim 
i arribarem a Belfast. Sopar i allotjament.

 10 (BELFAST) VISITA CIUTAT AMB EXPERIÈNCIA 
TITÀNICA
Esmorzar. Recorrerem la ciutat: drassanes, la 
Universitat de Queen, el Castell de Stormont, Torre 
del Rellotge, la Gran Òpera i els famosos Murals. 
Visitarem el centre interactiu Titànic Belfast. 
Sopar i allotjament.

 11 BELFAST  BARCELONA 
Esmorzar. Vol de retorn.

 1 BARCELONA  DUBLÍN
Presentació a l’aeroport de Barcelona i vol cap 
a Dublín. Arribant, aprofitarem per observar els 
edificis neoclàssics i terrats georgians (s. XVIII) i 
entrarem a la Trinity College. Visita a la fàbrica 
de cervesa Guinness, i des de l’impressionant Bar 
Gravity, el més alt de Dublín, gaudirem d’una vista 
panoràmica de 360 graus de la ciutat. Sopar.

 2 DUBLÍN – POWERSCOURT GARDENS - KILKENNY
Esmorzar. Visitarem Powerscourt Gardens (1740): 
jardins, terrasses, llacs i escultures ornamentals. 
Dinar. Seguirem al monestir de Glendalough (s. 
VI). Sopar i allotjament a l’encantadora Kilkenny, de 
carrers georgians i cases de pedra d’estil Tudor.

 3 KILKENNY – CASHEL – CORK
Esmorzar. Ens aturarem a la Roca de Cashel, un 
imponent cim de pedra calcària de 20 m d’altura 
entre restes arquitectòniques medievals. Visitarem 
la tradicional Casa de Ballyowen. Dinar. Visita i 
passejada per Cork. Sopar i allotjament.

  4 CORK – ANELL DE KERRY
Esmorzar. Viatjarem per la Península d’Iveragh, on 
està l’espectacular Anell de Kerry. Farem un tast 
de salmó fumat irlandès en una fàbrica local. Dinar. 
Visita al Parc Nacional de Killarney, i a una granja 
d’ovelles. Allotjament al comtat de Kerry. Sopar.

 5 (KERRY) PENÍNSULA DE DINGLE
Esmorzar. Jornada a la Península de Dingle (48 km) 
de majestuoses panoràmiques de l’oceà. Platges 
de sorra blanca i boniques tanques florals de color 
fúcsia Dinar. Passejarem per Dingle i visitarem la 
Badia de Tralee. Sopar i allotjament.

 6 KERRY – MOHER – BURREN – GALWAY
Esmorzar. Ens aturarem a Limerick d’on 

CONSULTA L’ITINERARI SOBRE EL MAPA I MIRA EL VIDEO D’AQUEST VIATGE A LA WEB Preu: 3.370 euros

Informació d’interès:

El preu inclou:

* Vols internacionals directes amb Air 
Lingus / Easyjet.
* Allotjament en hotels de 4*.
* Esmorzars i sopars en els hotels.
* Dinars en ruta en restaurants 
seleccionats.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 10 persones.
* Guia local de parla castellana o catalana 
durant el viatge. 
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:

* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:

Suplement individual: 450 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -150 euros
Consulteu suplements per vol en classe 
business.

9Min 10 / 30 Max -1 hora No


