
Dia 15 Agost   IGUALADA -  BARCELONA - DUBLIN - BELFAST
Sortida d'Igualada cap a l'aeroport de Barcelona dues hores abans de 
l'hora de sortida del vol i la reunió amb el guia acompanyant. Tràmits de 
facturació i sortida direcció a Dublín on ens esperarà el nostre autocar. 
Trasllat fins a Belfast parant a Newgrange, el jaciment arqueològic més 
important d'Irlanda, actualment Patrimoni de la Humanitat. 
Continuarem fins a Belfast, capital d'Irlanda del Nord, que pertany al 
Regne Unit. Dinar. Sopar i allotjament.

Dia 16 agost   BELFAST – COMTAT D'ATRIM
Esmorzar a l'hotel i inici de la ciutat de Belfast. Podrem contemplar 
l'Ajuntament, la Duana, l'Hospici de Church House, la catedral de Sta. 
Anna, els murals i les drassanes on es va construir el mític transatlàntic 
Titànic el 1912. Dinar i continuació del viatge cap a la costa nord. 
Arribada al comtat d´Antrim. Sopar i allotjament

Dia 17 agost  CALÇADA DELS GEGANTS-DESTILERIA-CASTELL 
DE DUNLUCE – CONDADO DE DERRY
Esmorzar a l'hotel i sortida cap a la Calçada del Gegant amb 40.000 
columnes basàltiques, resultat d'una explosió volcànica fa 60 milions 
d'anys. Des del 1986 és Patrimoni de la Humanitat. Dinar i visita de la 
destil·leria de whisky Old Bushmills Distillery o una altra situada a 
aquesta àrea. Finalment, pujarem al castell medieval de Dunluce per 
contemplar la vista de la costa del Gegant des de dalt del penya-segat. 
Sopar i Allotjament al Comtat de Derry

Dia 18 agost CALÇADA DELS GEGANTS LONDONDERRY 
DONEGAL – GALWEY
Esmorzar a l'hotel i sortida a la ciutat de Londonderry per als 
protestants i Derry per als catòlics. Aquesta ciutat va ser testimoni de la 
lluita sagnant entre catòlics i protestants. Continuació del circuit cap a 
la República d'Irlanda. Recorregut per la regió de Donegal i arribada a 
Galway. Dinar, Sopar i Allotjament.
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Dia 19   CAGALWEY – PARC NACIONAL DE CONEMARA
Esmorzar a l'hotel i sortida cap al parc nacional de Conemara. Visitarem 
també Leenane i An Spidéal, uns poblets molt típics, on es va filmar la 
pel·lícula de John Ford “l'home tranquil”. Finalment veurem el fiord de 
Killary i Kylemore Abbey. Dinar Sopar i Allotjament.

Dia 20   CAGALWEY – ACANTILATS DE MOHER – DUBLIN
Esmorzar a l'hotel i sortida en direcció als famosos penya-segats de 
Moher, amb una alçada de 200 mi una extensió de 8 km. Continuació de la 
ruta fins a Dublin. Dinar, Sopar i Allotjament.

Dia 21   DUBLIN
Esmorzar a l'hotel i sortida per fer la visita de la ciutat. Coneixerem la 
Catedral de St. Patrick, patró d'Irlanda, Trinity College, fundat al 1592 per 
la reina Elisabeth, seguint els models d'Oxford i Cambridge. Passeig per la 
zona de vianants del centre i dels carrers plens de famosos pubs. Dinar, 
Sopar i Allotjament.

Dia 22   DUBLIN– BARCELONA - IGUALADA
Esmorzar a l'hotel i, a l'hora convinguda, trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol de tornada a Barcelona. Trasllat a Igualada.
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Preu per persona en Hab. doble  de 21 a 25 persones: 2.350 €
: 2.390 €

Preu per persona en Hab. doble  grup de 15 persones: 2.495 €
.

Sup.Hab. Individual: 385 €
.

Sortida garantitzada amb un mínim de 15 persones

Preu per persona en Hab. doble  de 16 a 20 persones

El Preu Inclou:
uia acompanyant des de l'inici

· Bitllet d'avió BCN/DUB/BCN a classe turista.
· Bitllet d´avió Nantes – Barcelona amb la companyia Vueling.

· Autocar gran confort per fer tot el recorregut.
· Pensió completa amb aigua inclosa.

NO Inclou:
Dinar del primer dia  -  Begudes, cafès, licors, als àpats  -  Maleters i Extres als hotels.  - 

 Serveis no especificats a l'itinerari, extres als hotels

HOTELS PREVISTOS (o similars)
Allotjament en hotels de categoria turista superior i primera

G

·Totes les visites indicades  en el programa:: Bru Na Boinne Visitor Centre, 0Giant's    Causeway,
 Whiskey Distillery con degustación, Kylemore Abbey, Cliffs of Moher, St    Patrick's Cathedral

Assegurança de viatge

Del 15 al 22 d’agost de 2022
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