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ITINERARI 
 

Dia 31 agost: igualada -Barcelona - Londres –Stratford-upon-Avon – Chester 

Sortida des de la nostra ciutat fins a l’aeroport de Barcelona, on desprès dels tràmits de facturació, sortirem en 
vol de línia regular, destí a Londres. Recepció a l’aeroport i  i sortirem en autocar privat destinació al nord de 
Gal·les, pararem a Stratford upon Avon a fer el dinar i fer una breu visita de la ciutat on va néixer Shakespeare, 
continuarem fins a la població de Chester. Aquesta petita localitat sembla treta d’un conte pel seu bell aspecte i la 
tranquil·litat que en ella es respira. Amb un fort i influent passat medieval i romà, trobarem que el llegat de diverses 
civilitzacions està present en una ciutat plena de llocs interessants. Destaca la seva arquitectura peculiar, ja que tant 
els edificis dels seus carrers principals com alguns monuments importants tenen les façanes d’entramats de fusta. 
Sopar i allotjament a l’hotel. 

 

 

Dia 1 setembre:  Chester - Llandudno – Caernarfon 

 Esmorzar i ens endinsarem al nord de Gal·les, de Llandudno per 
una carretera en la qual podràs gaudir de les vistes del escarpat 
entorn, en el qual destaca el Great Orme, una impressionant 
formació geològica que sembla endinsar-se al mar. Farem una 
breu parada a Conwy, una petita localitat en la qual destaca la 
seva impressionant castell medieval (entrada no inclosa). Dinar en 
ruta. Després de deixar enrere Conwy, arribarem fins a la localitat 
en la qual es va investir a Carles d'Anglaterra com a Príncep de 
Gal·les: Caernarfon. Aquesta ciutat alberga l'impressionant Castell 
medieval de Caernarfon,(entrada inclosa), que te més de vuit 
segles d’antiguitat, un dels més famosos castells que hi ha al 
Regne Unit, vas ser construït al nord del país per el Rei Eduard I. 

Ha sigut considerat per la UNESCO, com a Patrimoni de la Humanitat. Sopar i allotjament.  
 
Dia 2 setembre:  Caernarfon - Parc Nacional Snowdonia - Brecon Beacons – Cardiff 

Esmorzar. A primera hora del matí sortirem en direcció al sud i creuarem el Parc Nacional d’Snowdonia, el més gran de 
Gal·les, que es caracteritza pel seu paisatge verge i desert, envoltat d’impressionants vistes. Està considerat com una de 
les meravelles naturals més impressionants de Gal·les. Arribarem a Portmeirion, un somni fet realitat de l’arquitecte 
gal·lès Sir Clough Williams-Ellis. Es tracta d’una ciutat idíl·lica en un entorn privilegiat amb cases pintades en suaus 
colors pastel, jardins renaixentistes plens d’estranyes plantes tropicals i d’inspiració mediterrània, d’extravagants fonts 
esculturals, obres d’art d’estil italià, etc. Dinar en ruta.  
Continuarem fins a  Cardif, fent parada a la petita però preciosa ciutat de Newton, i travessarem el Parc Nacional de 
Brecon Beacons, rodejat d’una naturalesa espectacular.   Arribada a Cardiff, capital política i financera del país, i que ha 
sabut conservar el seu encant tradicional. Sopar i allotjament a l’hotel. 
 
 Dia 3 setembre:  Cardiff - Bibury - Bourton on the Water - Gloucester – Cardiff 
Esmorzar i avui visitarem la regió fronterera d'Anglaterra amb Gal·les on descobrirem la "autèntica camp anglès" 
pobles com Bibury considerat el més bonic del país i Bourton parada imprescindible per conèixer el tipus 
d'edificacions i de vida. Continuem fins Gloucester d'origen en temps romans i el port més a l'interior que hi ha al 
país. Dinar i a la tarda tornarem a Cardiff on tindrem temps per visitar aquesta vibrant ciutat, caracteritzada pels seus 
edificis històrics, fascinants museus i arquitectura innovadora. Al cor de la ciutat trobarem el Castell de Cardiff, una de 
les estructures més impressionants del Regne Unit (entrada no inclosa). Sopar i allotjament a l’hotel.  
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Dia 4 setembre:  Cardiff - Bath - Comtat de Cournalla - Plymouth 

Esmorzar. Aquest matí creuarem el Severn Bridge en ruta al Comtat de 
Wiltshire, fins a la bonica i senyorial ciutat de Bath,  on gaudirem d'un 
passeig pels seus carrers adornats de flors i visitarem les seves famoses 
termes romanes. Dinar i temps lliure per acabar de descobrir aquesta 
impressionant ciutat. A continuació seguirem cap al Comtat de Cornualla, 
fins arribar a Plymouth,  sopar i allotjament a l’hotel. 

 

Dia 5 setembre:  Plymouth - Padstow – Falmouth - Penzance – Camborne - Plymouth 

Esmorzar. Avui farem el recorregut de la zona de Cournualla. Sortida cap a la costa nord fins arribar a Padstow, un 
petit i bulliciós poblet de pescadors que ja estava actiu en temps d’Elisabeth I. Avui en dia la tradició pesquera 
segueix ben activa. Passarem pel port i disfrutarem de nombroses botigues, galeries d’art, pubs i restaurants. 
Continuarem per les poblacions d'aquesta bonica regió: Penzance, Flamouth, Camborne, i la població interior de 
Rebrouth. Dinar en ruta. Sopar i allotjament a l’hotel. 
 
Dia 6 setembre:  Plymouth - Tintagel – Salisbury 

Esmorzar i sortida cap a la més misteriosa i llegendària població d’aquestes terres: Tintagel. La 
llegenda explica que en aquest lloc es on va néixer el segle VI el rei Artur. I no només això sinó 
que des d’aquí es veu també el Castell de Merlí, una gran cova natural que es buida d’aigua 
quan la marea baixa. Dinar en ruta i a la tarda, arribarem a Salisbury, on podrem passejar per 
aquesta agradable ciutat, famosa per la seva Catedral, obra mestre de l’arquitectura gòtica 
anglesa, i la torre de 123 metre d’alt, que es la més gran d’Anglaterra, que va ser famosa per 
ser la inspiració de Ken Follet, per escriure el Best Seller “Els Pilars de la Terra” . Sopar i 
allotjament a l’hotel 
 
Dia 7 setembre:  Salisbury- Stonehenge – Londres – Barcelona – Igualada.- 

Esmorzar. Al matí visita de Stonehenge, un dels monuments anglesos més emblemàtics. 
Descobrirem aquest monument megalític, una de les meravelles del món prehistòric. És 
un monument megalític de l'Edat de Pedra, declarat Patrimoni de la Humanitat, representa una de les imatges 
més internacionals del Regne Unit. La seva màxima esplendor es viu durant el solstici d' estiu, un dia en què el 
misteri i la màgia que envolta a aquesta relíquia que es remunta a 3.000 anys a.C., Dinar i continuarem fins a 
l'aeroport de Londres per sortir en vol de tornada fins a Barcelona, i trasllat en bus fins arribar de nou a Igualada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

Condicions especials del viatge: 

Calendari de pagaments:  
Al moment de fer la reserva 25% de l’import total per persona 

• Abans del 10 de juliol: -resta de l’import     

 

El preu inclou:  

• Trasllats Manresa / Sant Fruitós-aeroport de Barcelona-Manresa / Sant Fruitós 

• Vol de línia regular Barcelona-Londres-Barcelona 

• Servei autocar durant tot el recorregut 

• Allotjament en hotels categoria turista superior / Primera 

• Pensió completa des del dinar del primer dia fins el dinar de l’últim,  

• Gerra d’aigua inclosa als àpats 

• Entrades als Castells especificats a l’itinerari 

• Visita al Parc Nacional de Snowdonia 

• Visita a Cardiff 

• Visita a Bath i les seves termes  

• Visita a Salisbury 

• Entrada Stonehenge 

• Taxes aeroport  

• Assegurança de viatge i cancel·lació  

• Guia acompanyant de l’agència durant tot el viatge 

• Reunió prèvia al viatge per conèixer les últimes informacions i companys del viatge.  

• Preu cotitzat a febrer 2019, 1 lliura=1.12€, subjecte a modificació en cas d’augments oficials de divisa, 
carburant etc.  

 

El preu no inclou:  

• Extres a hotels i restaurants  

• Entrades a monuments o espectacles no especificats a l’itinerari 
 

 

 

 

 

 

 

 

Preu per persona: 2.195€ 

Suplement habitació Individual:  495€ 


