
 

Barcelona 934152300 Granollers 938611228 Girona 972225344 

 
 
 

IRLANDA 
L’illa Maragda 

 
 
 
 

Hibèrnia. Hi ha noms que conviden a 

descobrir, noms que per sí sols justifiquen el 

viatge. Hibèrnia, el nom llatí d’Irlanda, és un 

d’ells. Segurament els romans pensaren el 

mateix abans de veure la costa feréstega del 

país; però els romans mai van arribar a l’illa. 

Juli Cèsar ja en va tenir prou amb la difícil 

conquesta de Gran Bretanya com per 

enfrontar-se a les tribus salvatges que 

l’escridassaven des de dalt dels espadats; 

així que, tot i el temptador paisatge que 

contemplava, decidí no enfrontar-s’hi. Els 

irlandesos van continuar tan solitaris com 

abans i Hibèrnia tan aïllada com sempre. 

D’invasors en vindrien més i de noms n’hi 

hauria d’altres. Hibèrnia es convertiria en 

l’illa Maragda, els vikings s’instal·larien a 

Dublín i més tard els britànics es quedarien 

tota Irlanda. No obstant, ningú no 

conqueriria mai als irlandesos. De fet, tot i 

les invasions, continuen anant a la seva. I 

l’aïllament ha fet el seu fet, perquè als 

irlandesos encara no hi ha qui els entengui. 

I és que Irlanda deu ser l’únic lloc del món on 

l’actualitat política del dia s’interpreta 

després d’una anàlisi detallada, no segons el 

que va passar el dia anterior sinó del que va 

passar fa cinc-cents anys. 

 

SORTIDA 6 de juny de 2023 
  1 d’agost de 2023 

 
 
 
1r Dia. Dublín. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona. Sortida del vol a Dublín. Després de dinar a l’hotel on 

estarem allotjats visitarem la ciutat. Passejarem pel parc de Sant Stephen’s Green, recorrerem 

la comercial Grafton Street, el bulliciós barri de Temple Bar i creuarem el pont Ha’penny Bridge 

sobre el riu Liffey. Acabarem el recorregut per O’Connell Street i després de passar pel Parlament 

tornarem a l’hotel per sopar.   
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2n Dia. Dublín. 
Aquest matí anirem al Phoenix Park, el més gran i un dels més bonics d’Europa. Veurem el castell 

de Dublín, visitarem la Catedral del segle XII i entrarem a la prestigiosa universitat de Trinity 

College i a la seva afamada biblioteca, on es troba el Book of Kells, dels voltants de l’any 800. 

Després de dinar gaudirem de temps lliure a la ciutat. 

 
3r Dia. Dublín – Kilkenny. 
Després d’esmorzar sortirem en direcció al massís de Wicklow. Ens aturarem al famós centre 

monàstic de Glendalough on admirarem les ruïnes del monestir, la torre rodona, la catedral i 

l’església de Sant Kevin. Passejarem per la riba de l’Upper Lake i després ens dirigirem a 

Kilkenny on ens instal·larem a l’hotel i dinarem. A la tarda veurem la catedral de Sant Canice i el 

castell, situat en un lloc privilegiat sobre el riu Nore. 

 
4t Dia. Kilkenny – Cahir – Rock of Cashel – Killarney. 
Al matí ens dirigirem a Caher, on visitarem el seu monumental castell, emplaçat sobre la riba del 

riu Suir. Passejarem per la campanya irlandesa fins al Swiss Cottage, construït per Lord Cahir el 

1812. En acabar prosseguirem cap a Cashel on s’erigeix el Rock of Cashel, que visitarem. 

Després de dinar anirem a Killarney, un dels centres turístics més importants d’Irlanda.  

 
5è Dia. Killarney. 
Avui recorrerem l’anomenat Anell de Kerry. Des de la badia de Kells veurem a la llunyania la 

península de Dingle i continuarem direcció Cahersiveen, poble natal de Daniel O´Connell. 

Continuarem l’etapa cap a les platges de la població de Waterville, on dinarem. A la tarda 

seguirem cap a Derrynane, on passejarem pel magnífic parc que envolta la casa de Daniel 

O´Connell i acabarem al Parc Nacional de Killarney, abans d’emprendre el retorn a Killarney. 

 
6è Dia. Killarney – Galway. 
Després d’esmorzar a l'hotel anirem al Folk Park de Limerick que preserva diferents 

construccions que mostren el tradicional ambient rural irlandès. Abans de dinar encara ens 

quedarà temps per visitar l'interessant castell de Bunratty, del segle XV. A la tarda prosseguirem 

per la carretera marítima fins als impressionants penya-segats de Moher, que visitarem, i 

continuarem fins a Lisdoonvarna, lloc d’entrada al Burren abans de fer els darrers kilòmetres fins 

a Galway, on ens allotjarem. 

 
7è Dia. Galway – Kylemore – Galway. 
Esmorzarem i farem una visita panoràmica de Galway que ens permetrà veure l’església 

medieval de Sant Nicolau, la catedral catòlica i l’Arc Espanyol. Ens arribarem a Clifden, on 

dinarem i continuarem la ruta fins a l’abadia de Kylemore del segle XIX i el seu llac homònim. 

Visitarem l’abadia i retornarem a Galway tot gaudint dels impressionants paisatges de 

Connemara. 

 
8è Dia. Galway – Donegal. 
Esmorzarem a l’hotel i anirem a Cong, localització del film L’home tranquil. Anirem a dinar a Sligo 

i seguirem fins a Donegal. Disposarem de temps per passejar pel llac i soparem a l’hotel on 

estarem allotjats, situat en un marc incomparable. 

 
9è Dia. Donegal – Derry – Limadavy. 
Després d’esmorzar anirem cap al nord on coneixerem els colpidors penya-segats de Slieve 

League, de 601 metres d’alçada que configuren un entorn salvatge de gran bellesa. Continuarem 

l’etapa fins a la ciutat de Derry on dinarem. A la tarda caminarem per les imponents muralles del 

segle XVII de la ciutat que segueixen dividint catòlics i protestants; visitarem la catedral i veurem 
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els interessants edificis del centre. Tot seguit ens arribarem a Limavady, on soparem i ens 

allotjarem. 

 
10è Dia. Limadavy – Giant’s Causeway – Belfast. 
Esmorzarem i ens adreçarem a Giant’s Causeway, una formació geològica d’origen volcànic 

única al món, Patrimoni de la Humanitat. Passejarem pel Grand Causeway i en acabar la visita 

continuarem fins a Bushmills per dinar. A la tarda recorrerem la costa d’Antrim i arribarem a 

Belfast.  

 
11è Dia. Belfast. 
Al matí anirem a la plaça Donegal, coronada per l’enorme edifici de l’Ajuntament. A l’oest de la 

plaça es troba la Royal Academical Institution, a l’est Oxford Street i les Reials Corts de Justícia, 

i al nord, la zona comercial i el gran edifici neo-romànic de la catedral de Santa Anna. Després 

de dinar anirem als afores de Belfast i recorrerem els barris de Shankill i Falls Road. Durant el 

recorregut visitarem el museu dedicat al vaixell Titànic i retornarem al centre de Belfast per 

descobrir altres racons de la ciutat abans d’anar a l’hotel i gaudir de temps lliure per passejar pel 

centre. 

 
12è Dia. Belfast – Monasterboice – Barcelona. 
Esmorzarem i anirem a Monasterboice, un recinte monàstic del segle VI en ruïnes que compta 

amb els millors exemples de les famoses creus celtes. En acabar la visita dinarem a un restaurant 

local i ens traslladarem a l’aeroport de Dublín per embarcar al vol de retorn a Barcelona. 

 
 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
JUNY 5.160.- € (IVA inclòs) 

AGOST 5.320.- € (IVA inclòs) 
 

 
1.250.- € (IVA inclòs) 

 
EL PREU INCLOU: 
Vols de la companyia Air Lingus, classe turista • Estada a hotels de 4**** • Servei de maleters a 

tots els hotels • Esmorzar bufet • Pensió completa durant tot el viatge • Guia acompanyant 

d’Eurovacances durant tot el viatge • Visita de Dublín • Visita de Glendalough • Visita de Kilkenny 

• Visita de Rock of Cashel • Visita de Caher • Visita de Killarney • Excursió a l’Anell de Kerry • 

Visita dels penya-segats de Moher • Visita de Galway • Visita de l’abadia de Kylemore • Visita 

de Cong i els penya-segats de Donegal • Visita de Derry • Visita de Giant’s Causeway • Visita 

de Belfast • Visita de Monasterboice • Assegurança d’assistència en viatge amb la companyia 

ARAG  

 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
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de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


