
 

 
Manchester & Liverpool 

Del 29 d’abril al 3 de maig         5 dies / 4 nits 

 

Vine i acompanya’ns en aquesta aventura on descobrirem dues ciutats captivadores,  l’elegant i 
industrial ciutat de Manchester, i la cultural i cosmopolita ciutat de Liverpool. 

Seguirem la història coneguda mundialment del llegendari grup de música dels Beatles, veurem 

una de les joies arquitectòniques més importants d’Anglaterra, el port d’Albert Docks, declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, descobrirem els tresors florals dels jardins de 

Croxteth Hall, i visitarem la majestuosa i superba mansió de Chatsworth, una de les més cèlebres 

del país, considerada el Versalles britànic. 
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Itinerari 

 Barcelona - Manchester              Dimecres, 29 d’abril 

A l’hora acordada, sortida en l’autocar del Club del Viatger des dels diversos punts de recollida habituals cap a l’aeroport 
de Barcelona per facturar equipatges i sortir en vol directe cap a Manchester. A l’arribada ens trobarem amb el nostre 
guia local i autocar privat. Avui realitzarem una primera visita, tot descobrint alguns dels punts més importants de la ciutat, 

com l’emblemàtic gratacel de Beetham, el més alt de la ciutat, des d’on podrem gaudir  d’unes vistes incomparables de 
la ciutat i els seus voltants, i on farem el tradicional te anglès. 

A continuació, ens submergirem en la història industrial de Manchester fent un passeig pels diversos canals que acullen 

les primeres fàbriques que s’instal·laren en aquesta àrea a principis del segle XVII. Finalitzarem la visita al nostre hotel 
de Manchester.  

Sopar i allotjament a l’hotel. 

 

 Manchester – Liverpool                Dijous, 30 d’abril 

Esmorzar a l’hotel i sortida en direcció a la costa oest, fins a arribar a Liverpool, una ciutat mestissa on predomina 
l’arquitectura eclèctica però a la vegada artística, bohèmia i moderna. Visitarem la ciutat natal de la banda de música 
més emblemàtica de la història popular: The Beatles. Al llarg del dia d’avui, veurem una de les joies arquitectòniques 
més conegudes del país, la Royal Albert Docks, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, que engloba el 

port i els antics edificis industrials que l’envolten, els quals han jugat un paper molt actiu en el desenvolupament econòmic 
de la ciutat i que han fet possible que Liverpool es converteixi en la gran ciutat que és avui en dia. En l’àmbit històric, el 

port fou el primer del país construït amb ferro forjat, totxana i pedra, en lloc de la tradicional fusta de l’època, convertint-
se així en un dels principals punts d’entrada de productes tals com tabac, cotó, te o sucre a Europa. Actualment les seves 
instal·lacions acullen museus, estudis de televisió, galeries i restaurants. 

Posteriorment seguirem amb una visita panoràmica de la ciutat que ens portarà fins a la catedral catòlica de Metropolita, 

l’anglicana església de Liverpool i al barri de Chinatown, on es troba el monumental Chinese Arch amb els seus 15 metres 

d’alçada i 5 nivells de teulades multicolors decorades amb més de dues-centes figures draconianes protegides per dos 

lleons d’or.  

Dinarem al famós The Pub Filharmònic, el pub preferit de John Lennon, i dedicarem la resta de la jornada a conèixer de 

prop una de les bandes més representatives de la ciutat, els Beatles. Al llarg del matí ja haurem tingut temps de conèixer 

alguns indrets vinculats amb el grup com és el cas del barri de The Suburb on es situa Penny Lane, punt on John Lennon 

i Paul McCartney es van conèixer, o Strawberry Fields, la casa on va créixer John Lennon. I a la tarda seguirem amb la 

visita del museu de The Beatles Story, on gaudirem a través d’un vibrant i complet recorregut, la història del grup musical 
més cèlebre de la història, mitjançant recreacions de coneguts indrets com The Cavern Pub o l’estudi de gravació d’Abbey 
Road fent possible que puguem reviure l’ascensió a la glòria d’en John, en Paul, en George i en Ringo.  

Soparem al restaurant i allotjament a Liverpool. 

 

 Liverpool i els Jardins de Croxteth Hall       Divendres, 1 de maig 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a la perifèria per visitar Croxteth Hall, antiga finca i llar ancestral de la família Molyneux. 

Actualment l’immoble és propietat de la ciutat de Liverpool, i fascina als seus visitants amb la seva estructura, luxoses 

decoracions interiors i jardins, que recorden a les novel·les descrites per Jane Austen. El seu interior alberga unes 230 

habitacions, a més de trasters i golfes addicionals i encara conserva gran part del seu mobiliari original. També visitarem 

els jardins emmurallats d’estil victorià, un autèntic tresor natural que ens brindarà magnífics paisatges, i el jardí botànic, 

creat per William Roscoe, que acull una exòtica col·lecció d’espècies florals i arbres silvestres, convertint-se avui dia, en 

un autèntic paradís pels amants de la flora.  

Després de dinar a un restaurant local a Liverpool, disposarem de la tarda lliure per fer un passeig per la ciutat, prendre 

una pinta o viure l’ambient que es respira en alguns dels pubs del centre. Si ho desitgeu i sou amants del futbol, no us 

podeu perdre la visita de l’estadi i el museu del FC Liverpool, on descobrireu el passat i el present d’un club de futbol 
amb més de cent vint anys d’història! Podreu veure el camp, els vestidors, els nombrosos trofeus i medalles adquirits al 
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llarg dels anys, així com una col·lecció d’objectes personals de l’entrenador i exfutbolista Steven Gerrard, considerat una 
llegenda del club anglès. 

Soparem a un restaurant i allotjament a l’hotel. 

 

 Haworth – Saltaire               Dissabte, 2 de maig 

Esmorzar a l'hotel i trasllat fins al comtat de West Yorkshire, una de les regions més belles del Regne Unit. Pararem al 

poblet d’Haworth on visitarem el Museu Brontë Parsonage, la casa on visqué entre el 1820 i el 1861, una de les famílies 

d’escriptors més cèlebres de la literatura anglesa, els Brontë, autors de novel·les tan conegudes i brillants com Jane Eyre 
o Cims borrascosos. Visitarem la casa-museu, que conserva gran part del mobiliari original de l’època i descobrirem al 
llarg de les diferents estances, nombrosos béns personals, cartes i manuscrits. També passejarem pel centre de la petita 

vila, on descobrirem l’extraordinària bellesa del seu nucli històric format per encisadors i pintorescs carrers i carrerons 

empedrats, guarnides de construccions de pedra i detalls de l’època victoriana, que ens sorprendran a cada racó, plaça 
o cantonada. 

Després de dinar, seguirem fins a la població de Saltaire, situat a la riba del riu Aire. Aquest bell i característic poble va 

ser concebut per Sir Titus Salt, al voltant d’una fàbrica tèxtil. Podríem dir que la població recorda una mica a les antigues 

colònies tèxtils de Catalunya, ja que la vila perseguia satisfer totes les necessitats dels seus treballadors, oferint-los feina, 

habitatge, educació i indrets d’esbarjo. Coneixerem la seva arquitectura espectacular i el seu patrimoni industrial i 
descobrirem els secrets que han fet possible que aquesta població sigui declarada Patrimoni de la Humanitat per la 

UNESCO.  

Retorn, sopar i allotjament a l’hotel de Liverpool. 

 

 Park Nacional de Peak Distric – Tornada a casa       Diumenge, 3 de maig 

Esmorzar a l'hotel i sortida cap al proper i excepcional parc nacional de Peak District, situat a la zona meridional de la 

serralada dels Penins, que enlluerna tant per la seva bellesa com pels seus contrastos, i que ens brindarà tot un 

espectacle paisatgístic amb els seus promontoris, boscos i praderes que satisfan el delit dels amants de l’excursionisme. 

Gaudirem d’un relaxant i plaent recorregut tot deixant enrere les idíl·liques viles rurals de pedra, envoltades de bells 
paisatges de muntanyes farcits de cases senyorials i afloraments rocosos per arribar a l’espectacular palau Chatsworth, 
que data del segle XV, un dels més cèlebres de tot Anglaterra. Després d’una càlida benvinguda, passarem a explorar 
la casa, plena d’històries fascinants i que conté una de les col·leccions d’art més significatives d’Europa. Visitarem les 
sales de Painted Hall, amb la imponent decoració d’estil barroc i les acolorides pintures que il·lustren les victòries de Juli 
Cèsar, la sumptuosa capella, els apartaments de gala amb els seus luxosos salons destinats a acollir als monarques, la 

sala de música, la biblioteca, els dormitoris i la coneguda galeria de les escultures.  

Seguidament visitarem el cuidat i espectacular jardí, a través d’un passeig que ens portarà fins a la sorprenent cascada, 
des d’on podrem admirar l’increïble i bella perspectiva de la façana sud del palau. 

Després d’un dinar lleuger al palau, ens traslladarem fins a Bakewell, ciutat  situada en un bell entorn natural a la vora 
del riu Wye, coneguda culinàriament pel seu famós dolç, el pastís Bakewell. Visitarem aquesta encisadora vila amb les 

seves construccions de pedra, el seu pont amb cinc arcs medievals i els pintorescs jardins que envolta la ciutat. 

Finalment i després d’haver descobert aquest fascinant i desconegut territori, ja serà hora de dirigir-nos cap a l’aeroport 
de Manchester per volar de retorn a Barcelona, on l’autocar del Club del Viatger ens retornarà als mateixos punts de 
recollida del primer dia. 
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Aquest viatge inclou 

 Trobada prèvia per conèixer els companys de viatge i rebre l’itinerari definitiu 

 Guia acompanyant i local del Club del Viatger 

 Recollida en autocar des dels diversos punts acordats al Maresme, Barcelona i Vallès 

 Vols directes Barcelona – Manchester – Barcelona amb totes les seves taxes i impostos 

 Facturació d’una maleta de 20 Kg per persona + 1 de cabina de fins a 8 Kg per persona 

 Totes les visites i entrades especificades segons l’itinerari 

 1 nit d’allotjament a l’hotel Jurys Inn Manchester 4* o similar a Manchester 

 3 nits d’allotjament a l’hotel Ibis Styles Liverpool Centre Dale Street 3* o similar a Liverpool 

 Autocar privat durant tot el viatge 

 Esmorzar bufet diari 

 Pensió completa des del sopar del primer dia fins al dinar del darrer dia 

 Begudes incloses a tots els àpats (aigua o cervesa) 

 Visita i entrades: The Beatles Story, Brontë Parsonage Museum, Croxteth Hall & Victoria Walled Gardens, Palau 

Chatsworth 

 Assegurança obligatòria d’assistència en viatge 

 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificats a l’itinerari 

 Les despeses de caire personal 

 Les propines 

 L’assegurança opcional de cancel·lació que poden adquirir a un preu de 60 € 

 

Preus 

Per persona compartint habitació doble  …………………………………………………………………………….….  2.095 € 

Suplement habitació individual  …………………………………………………………………………………………......  320 € 

 

Calendari de pagament 

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

• 1r dipòsit de 700 € fins al 26 de febrer 2020 

• Resta de pagament abans del 18 de març 2020 
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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 

 

 

 

 

 


