
 

 
Irlanda, l’illa Esmeralda (II) 

Del 02 al 09 de juliol 2018 

 

 

Irlanda és un lloc com cap altre, coneguda com l’Illa Esmeralda per l’intens color verd de les 
seves terres i amb una cultura i mitologia tan singular que inevitablement es reflecteixen en els 
seus paisatges. Una destinació encantadora i emocionant per el que t’hi proposem un recorregut 
sorprenent pel seu paisatge bell i divers amb regions muntanyoses, valls verdes ufanoses, 
penya-segats i platges espectaculars, sense oblidar-nos de la divertida i dinàmica ciutat de 
Dublín, tot envoltat d’antics mites i llegendes, d’història i cultura. 
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Itinerari 

 Divendres, 29 de juny      Camí Cap a L’aeroport De Cork -  Kinsale – Killarney 

Sortida en autocar des dels diferents punts de recollida cap a l’aeroport de Barcelona per volar a l’aeroport de Cork, on 
ens espera el guia que ens acompanyarà durant tot el viatge.Benvinguts a Irlanda! Comencem el nostre viatge dinant a 
la bella ciutat costanera de Kinsale, coneguda com "la capital gastronòmica d'Irlanda". Els xefs locals tenen la sort de 
tenir els ingredients de la més alta qualitat disponibles per part de diversos productors locals. 

Després del dinar, anirem fins al fort de Charles que dóna a l'entrada del port de Kinsale. Aquest és un dels millors 
exemples d'un castell del segle XVII a Europa, construït a principis del segle XVII, després de que fos envaït per l’exèrcit 
espanyol.En acabar la visita anirem cap el nostre hotel, ubicat  a Killarney i on ens hi allotjarem les properes tres nits.Per 
acabar el dia, nit irlandesa! gaudirem de la màgia de la música i de la dansa tradicionals mentre sopem. 

 Dissabte, 30 de juny  Killarney - Ring of Kerry - Killarney 

Esmorzar a l’hotel. Avui farem una de les rutes més famoses d'Irlanda, l’anomenada “Ring of Kerry”, un recorregut 
meravellós que envolta la península de Iveragh, on es poden admirar espectaculars paisatges, muntanyes, llacs i vistes 
impressionants de l'Oceà Atlàntic.  

En el camí visitarem pobles pintorescos com Killorglin conegut per la "Fira de Puck", una celebració precristiana per una 
collita fructífera.Continuarem fins a Portmagee per visitar el centre Skellig Experience on podrem veure un audiovisual 
informatiu sobre The Skelligs, dues petites i costerudes illes rocoses que se situen a uns 16 km a l'oest de la península 
d'Iveragh i famoses per les seves poblacions de frarets i mascarells. Anirem a l'illa de Valentia connectada al continent 
per un pont a Portmagee, per  descobrir les petjades fossilitzades de Tetrapod, que tenen uns 385 milions d'anys, 
convertint-les en el rècord més antic de vida vertebrada a la terra. 

Després, anirem fins a la part superior de Geocaun Mountain & Fogher Cliffs, un pas de muntanya accessible que ens 
portarà al punt més alt de la illa de Valentia, per gaudir de les vistes de 360 graus de la zona! Dinar en un restaurant local 
a  Portmagee. Seguim per la costa cap al nostre hotel a  Killarney per sopar. 

 Diumenge, 01 de juliol  Killarney 

Esmorzar a l’hotel i agafarem camí cap a Muckross House, una mansió victoriana del segle XIX de l'impressionant bellesa 
ubicada en el parc nacional de Killarney. Farem un recorregut  per les habitacions elegantment decorades. A la planta 
baixa, al soterrani, es poden experimentar les condicions de treball dels empleats de la casa. 

Després anirem en direcció al Parc Nacional de Killarney amb “Jaunting Car” un cotxe lleuger de dues rodes portat per 
un únic cavall, que va ser el transport tradicional  de la zona. De camí veureu la magnífica Catedral de Santa Maria, i 
passarem per zones no es permès el trànsit automobilístic i on segur veurem algun cérvol autòcton i  tindrem vistes de 
les millors cases de camp amb teulades de palla. Unes visites tant especials, les haurem de comentar mentre prenem 
un “Afternoon tea” en un establiment a la bora del llac. Sopar i allotjament al nostre hotel a  Killarney. 

 Dilluns, 02 de juliol Adare - Limerick - Cliffs of Moher - Galway  

Esmorzar a l’hotel i deixarem l’hotel de Killarney. La primera visita serà al pintoresc poble d'Adare, al segle XIX, el tercer 
comte de Dunraven va desenvolupar aquest poble amb les seves cases de camp i els carrers arbrats, abans de continuar 
tindrem una estona per passejar per les botigues d'artesania local. 

Seguim cap a Limerick, on farem un breu recorregut panoràmic, ciutat presentada a la pel·lícula “Les cendres d’Àngela” 
basada en el llibre del mateix nom. Dinar en un restaurant local i  seguim cap als penya-segats majestuosos i imponents 
de Moher, uns dels penya-segats més alts d'Europa,  amb una altura gairebé uniforme de 220 metres i que s’allarguen 
uns 8 km sobre l'Oceà Atlàntic, un espectacle de la natura que ens deixarà sense alè. Imagineu-vos les magnífiques 
vistes!, des d’aquí podrem fotografiar el famós litoral. I per apreciar encara més la seva grandiositat farem un creuer per 
admirar aquesta meravella des del mar, una perspectiva única, un viatge espectacular sota aquests penya-segats de 
fama mundial. La nostra ruta segueix a través del Burren. (en irlandès Boireann "lloc rocós") regió càrstica fascinant on 
l'aigua, que flueix de la profunditat, ha creat coves i cavitats subterrànies. El Burren és la regió més extensa de pedra 
calcària d'Irlanda i la particularitat del seu territori li dóna l'aparença d'un territori lunar. Ens aturarem al Dolmen de 
Paulnabrone de 4000 anys d'antiguitat i ens explicaran quin és el seu significat. Al final del dia arribarem al nostre hotel 

a Galway, on hi passarem dues nits. Sopar a l’hotel. 
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 Dimarts, 03 de juliol  Galway - Connemara - Kylemore Abbey -Cong Lake Cruise  

Esmorzar a l’hotel. Visita de Galway, que es troba en la costa oest de la illa, en el racó nord-occidental de la badia 
de Galway. Amb més de vuit segles des de la seva fundació, avui es una ciutat juvenil i dinàmica, és una de les ciutats 
amb més creixement econòmic de la Unió Europea. Continueu cap al desert de Connemara, que es caracteritza per les 
seves parets de pedra, petites granges i les cases de sostres de palla. Quedarem fascinats per les seves cales rocoses 
i dentades que es remunten a la badia de Galway, per les muntanyes i les impressionants vistes dels llacs que creen un 
ambient inoblidable.  

Visita a l'Abadia de Kylemore, originalment Castell de Kylemore construït el segle XIX com a llar privada per la família de 
Mitchell Herny, polític i empresari de Mánchester,  després de canviar de mans en dues ocasions més, el castell es va 
transformar en abadia quant les monges benedictines van fugir de Ypres, Bélgica durant la Primera Guerra Mundial. Les 
característiques arquitectòniques més important són l’església neogòtica, reproducció en miniatura de la catedral de 
Norwich, feta de marbre verd local de Connemara i el seu jardí Victorià. 

No perdrem de nou l’oportunitat de veure la costa des del mar, farem un creuer per les costes de Cong Lake des del moll 
de Lisloughrey, que pararà a l’illa de Inchagoill durant 40 minuts, on podrem visita el lloc monàstic de Sant Patrici que 
data del segle V. Dinar en ruta i sopar i allotjament al nostre hotel de Galway. 

 Dimecres, 04 de juliol        Galway - Newgrange - Monasterboice - Dublin  

Esmorzar a l’hotel i anirem cap a la Vall del Riu Boyne, també conegut com la Vall dels Reis, on trobarem un del lloc 
Patrimoni de la Humanitat més important d’Europa, el Brú na Bóinne, que significa el "palau" o la "mansió" del Boyne, es 
refereix a l'àrea dins del revolt del riu Boyne, que conté un dels paisatges prehistòrics més importants del món, dominat 
per les tres grans tombes de passatge conegudes, Knowth, Newgrange i Dowth, construïdes fa uns 5.000 anys al Neolític 
o a la Edat de Pedra Tardana. S'han registrat més monuments addicionals a la zona que donen lloc a un dels complexos 
arqueològics més significatius en termes d'escala i densitat de monuments i l'evidència material que els acompanya. Les 
tombes Brú na Bóinne, en particular Knowth, contenen l'assemblatge més gran d'art megalític a Europa occidental. 

Abans d’arribar a Dublin, visitarem Monasterboice, un recinte que té els seus orígens en el segle V quan San Bhuithe, 
discipul de Sant Patricio el fundes. El conjunt monumental està constituït per les ruïnes de dues esglésies i una torre 
circular, però el més important del conjunt són les creus celtes. Les creus celtes del cementiri es remunten fins al segle 
X i són considerades com les millors d'Irlanda, destacant entre elles la Creu Oest (també coneguda com la Creu Alta) i 
la creu de Muiredach considerada la millor d'Irlanda. Dinar en ruta. Arribem a Dublin on ens allotjarem les properes tres 
nits. Sopar a Dublin. 

 Dijous, 05 de juliol      Dublín 

Esmorzar a l’hotel. Jornada dedicada a la ciutat de Dublín. Com bé és sabut, Dublín és una de les ciutats més antigues 
d'Europa, dotada d'una múltiple riquesa natural i d'un ambient únic, animat, apassionant i elegant. El descobriment del 
Dublín georgià, comença per la visita de “Trinity College”, la universitat més antiga de Dublín, la qual posseeix un dels 
grans tresors nacionals: el “Llibre de Kells”, un extraordinari manuscrit dels quatre evangelistes del segle VIII i que és 
impressionant pels seus elements cèltics. Continuant la visita ens detindrem a la Catedral de Sant Patrici de la qual 
Jonathan Swift, autor dels Viatges de Gulliver, va ser-ne degà. Continuem la panoràmica de la capital amb l'entrada a 
la Fàbrica de Cervesa Guinness, productora de cervesa negra, oberta el 1904 com a planta de fermentació i magatzem 
Guinness. En l'actualitat alberga una esplèndida exhibició que tracta sobre la seva història, la visita finalitza al Gravity 

Bar on el grup és convidat a una pinta de Guinness.  Sopar i allotjament. 

 Divendres, 06 de Juliol  Dun Laoghaire - Howth Cruise - Malahide Castle  

Esmorzar a l’hotel. Durant aquest matí, caminarem pels carrers de Temple Bar, el cor empedrat i cultural de la ciutat de 
Dublín ple de pubs, restaurants i els sons de la tradició irlandesa. Deu el seu nom a Sir William Temple, que va adquirir 
els terrenys l'any 1600. 

A partir de 1800 es van començar a instal·lar petites empreses a la zona, però el barri es trobava en declivi i els terrenys 
van ser adquirits per a la construcció d'una estació de autobusos. Finalment, el projecte va ser abandonat i els artistes i 
comerciants van decidir romandre a la zona. Temple Bar va començar a transformar-se en un lloc pròsper, sobretot a 
partir de 1991, després de la elecció de Dublín com a Capital Europea de la Cultura. Avui dia Temple Bar està considerat 
com un dels barris més atractius de Dublín, reunint diferents espais culturals amb dotzenes de bars i pubs típics 
irlandesos. Dinar en un restaurant local. Ja anem acabant el nostre viatge per Irlanda, però abans d’anar cap a l’aeroport, 
visitarem la pintoresca localitat costanera de Malahide amb el seu castell medieval, que va jugar un paper central en la 
història irlandesa medieval. Trasllat a l’aeroport per ara si ja deixar l'illa Esmeralda i embarcar destinació a Barcelona, on 

el bus del Club el Viatger ens tornarà als mateixos punts de recollida del primer dia.  
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Aquest viatge inclou 

 Trobada amb pica pica prèvia al viatge. 

 Trasllats amb l’autocar del Club del Viatger a l’aeroport de Barcelona. 

 Vols a Cork i tornada des de Dublín amb totes les taxes i impostos aeris. 

 Autocar privat pel nostre grup durant tot el viatge. 

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge. 

 Guia local castellanoparlant durant tot el recorregut. 

 7 Nits a hotels de 4* estrelles 

 Esmorzar irlandès diari 

 8 Dinars en restaurants locals/pub 

 6 Sopars en el hotel  

 Les begudes durant els dinars 

 1 sopar amb show en un popular Pub Irlandès, amb vall i musica en viu. 

 Afternoon tea 

 Les visites especificades en el programa amb les entrades incloses 

 Creuer penya-segats de Moher 

 Vaixell a l’illa Inchagoill al llac Cong 

 Assegurança bàsica d’assistència en viatge de la companyia Winterthur. 

 Petit obsequi del Club del viatger per habitació 

 Un arbre per passatger plantat al Bosc del Club del Viatger, a Colòmbia, a la Selva de l’Orinoco 

 

Aquest viatge no inclou 

 Tots els serveis no especificats a l’itinerari 

 Les begudes als sopars 

 Les despeses de caire personal 

 Assegurança de cancel·lació 

 

Preus 

Suplement habitació individual ……………………………………………………………………………::::…………….  600 € 

Per persona en habitació doble ………………………………………………………………………………………….  2.995 € 
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Calendari de pagament 

El calendari de pagaments d’aquest viatge és el següent: 

Amb data 11 d’abril  2018: 900 € (data en que aconsellem contractar assegurança de cancel·lació 90€) 
Amb data 23 de maig  2018:  Resta del viatge 

Nota important 

Degut a la poca disponibilitat i exclusivitat d’alguns dels serveis del viatge i a la conseqüent necessitat de confirmar-los 
el més aviat possible, aconsellem fer les reserves amb la màxima antelació.  

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


