
parada i visita del castell de Cahir, una enorme
estructura de pedra sorrenca que data del 1164,
construïda sobre una roca al mig del riu. Hi ha
excursions guiades i una representació
audiovisual al vestíbul. Trasllat, sopar i
allotjament al Rochestown Park Hotel, a Cork.

Esmorzar. Sortida a través de l’Anell de Kerry, un
magnífic viatge per la península d’Iveragh que li
donarà l’oportunitat de descobrir aquesta
meravella. Es tracta d’una de les rutes
turístiques més conegudes del sud d’Irlanda que
ofereix espectaculars vistes sobre l’oceà.
Passarem per Killorglin, Cahirsiveen, Waterville i
Sneem. Parada al jardí de la Muckross House,
una esplèndida mansió victoriana i una de les
cases senyorials més importants d’Irlanda. Els
jardins de Muckross House són mundialment
coneguts per la seva bellesa. Dinar inclòs.
Trasllat, sopar i allotjament al Rochestown Park
Hotel, a Cork.

Esmorzar. A continuació, ens dirigim cap als
impressionants Penya-segats de Moher, al nord
del país. Aquests 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 de O’Brien.
Dinar inclòs. Continuem per l’estrany paisatge
lunar de la regió del Burren, terres de pedra
calcària i interessants jaciments arqueològics.
Trasllat, sopar i allotjament al Lady Gregory
hotel/Claregalway hotel, a Galway o rodalies.

Esmorzar. Sortida a través de la inhòspita regió
de Connemara, famosa per la inalterable bellesa
dels seus llacs i muntanyes. Travessem el poblet
de Oughterard per continuar cap a la ciutat de
Clifden, arribant fins a la magnífica Kylemore
Abbey, amb la seva magnífica església gòtica.
En l’actualitat, l’abadia és la llar dels monges de
l’ordre benedictí irlandés. Trasllat, sopar i
allotjament al Lady Gregory hotel/Claregalway
hotel, a Galway o rodalies.

Esmorzar. Sortida amb direcció Dublín. Durant

10 agost 2016 Anell de Kerry

11 agost 2016
Penya-segats de Moher-Burren-Galway

12 agost 2016 Connemara

13 agost 2016
Galway-Kilbeggan-Dublín

el recorregut farem una parada a Kilbeggan per
visitar la Kilbeggan Distillery. Aquesta és
coneguda principalment per la Locke’s Distillery,
fundada el 1757 i dedicada a l’elaboració de
whiskey de malta tradicional. Va tancar les seves
portes el 1954 i la companyia Cooley va tornar a
obrir-la en 1987. La destil·leria ha estat
convertida en un museu d’arqueologia industrial
en el qual es mostra el procés de destil·lació

deldestil·lació del whiskey en bótes i la
història social dels seus treballadors. Dinar
inclòs. A la tarda retorn a Dublín. Sopar de
comiat amb un espectacle en directe de
ball irlandès. Allotjament al Citywest
hotel/Aspect Hotel, a Dublín.

Esmorzar. A l’hora indicada, trasllat a
l’aeroport. Vol de tornada amb destí
Barcelona. Arribada , trasllat a Igualada i i fi
del viatge i dels nostres serveis.

14 agost 2016
Dublín - Barcelona - Igualada

07 agost 2016
Igualada- Barcelona- Dublín

08 agost 2016
Dublín-Glendalough-Kilkenny

09 agost 2016
Kilkenny-Cashel-Cahir-Cork

Sortida de la nostra terminal cap a l’aeroport.
Trobada amb el guia davant dels mostradors de
Vueling. Sortida en vol regular amb destí Dublín.
Arribada i trasllat a la fàbrica Guiness. El
magatzem de Guiness (Guinness Storehouse)
va ser construït el 1904 per ser utilitzat com a
lloc ideal per a la fermentació de la cervesa
Guiness. L’edifici va complir amb el seu objectiu
fins el 1988, l’any 2000 va obrir les seves portes
al públic per mostrar les seves exposicions. A
l’hora convinguda, trasllat a l’hotel. Sopar i
allotjament al Citywest hotel/Aspect Hotel.

Esmorzar. Sortida per al tour panoràmic de la
capital d’Irlanda. Visita del Trinity College.
Aquesta biblioteca fundada el 1601, és una de
les biblioteques més grans del món i posseeix la
major col·lecció de manuscrits i llibres impresos
d’Irlanda. A la biblioteca s’exhibeix el famós
Llibre de Kells, manuscrit del segle IX i obra dels
monjos del monestir de St. Columba. El llibre els
fascinarà per la seva bella ornamentació i els
servirà com a introducció als principis de l’art
cristià irlandès. Dinar inclòs. A la tarda, sortida
pel comtat de Wicklow. Aquesta zona situada al
sud de Dublín és famosament coneguda com el
“jardí d’Irlanda”. No tots els paisatges
impressionants d’Irlanda es troben a l’oest.
Visita al lloc monàstic de Glendalough, la “porta
de les dues valls”, màgic lloc. Aquest és un antic
assentament monàstic amagat darrere de dos
foscos llacs i de l’ombra de les escarpades
pendents d’una profunda vall. Es considera com
un dels paisatges més pintorescos de Wicklow.
Es diu d’ella que és la unió de tots els paisatges i
colors d’Irlanda. Trasllat, sopar i allotjament al
KilfordAmrs Hotel.

Nore, està
dominada pel seu castell i la seva catedral.
Visita dels exteriors del Kilkenny Castle. Els
edificis antics van ser restaurats fidelment i els
rètols han quedat idèntics als del passat segons
les lleis del comtat. El passat històric de la ciutat
és associat amb una gran tradició artística i
cultural. Dinar. Continuem pel comtat de
Tipperary. Visita de la Roca de Cashel, 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 (la capella
de Cormac es troba en restauració). A la tarda,

Esmorzar. Tour panoràmic a peu de la ciutat de
Kilkenny, una de les destinacions més
atractives d’Irlanda. Es tracta d’un lloc
encantador on els segles han polit els racons
amb carrers georgians i cases de pedra d’estil
Tudor. Situada a la vora del riu

IRLANDA

Del 7 al 14 d’agost de 2017

els nostres viatges

Preu per persona en hab. doble

de 20 a 25 persones :            2.015 €
de 15 a 19 persones :            2.395 €

Sup. Hab. Individual :                295 €

Taxes Aeries: 35 €
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Rambla Sant Isidre, 9  -  08700 IGUALADA - Telf.  93 803 7556
www.ferfrans.com

El  preu inclou:

El  preu NO inclou:

- Traslat Igualada-Aeroport-Igualada
- Vols, trasllats i transport terrestre
- 7 nits d’allotjament segon programa
- Pensió Completa segons itinerari
- Guia acompanyant i guia local
- Visites indicades a l’itinerari
- Sopar i regal de comiat
- Assegurança bàsica de viatge

- Propines ni maleters
- Begudes als dinars
- Taxes d’aeroport : 35 €
- Assegurança d’anul-lacio:

8
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Sortida en Grup

d’Igualada
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