
 

 
El país dels llacs, una Anglaterra fascinant  
Yorkshire, Lake District, Peak District, Chester 

 

Del 24 al 30  d’agost 2021                7 dies / 6 nits 

 

Un dels més bells paisatges coneguts 
 
Un passeig per una Anglaterra diferent d’un paisatge vibrant, on  nombrosos llacs són custodiats 
pels pics més elevats del país, on les valls verdes s’alternen amb austeres extensions de terra 
que es troben embellides per flors silvestres, no és d’estranyar que estigui ple de Parcs 
Nacionals, algun declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 
 
Un viatge en el temps,  vestigis d’antigues restes prehistòriques, construccions monàstiques i 
elegants mansions aristocràtiques, ens demostren la seva importància durant la història del 
país i alhora quedarem sorpresos per la bellesa de les petites viles rurals que esquitxant els 
prats. 

 

Itinerari 

 Vol a Manchester i camí cap a York       Dimarts, 24 d’agost 

Sortida en autocar des dels diferents punts de recollida direcció cap a l’aeroport de Barcelona amb vol directe a 
Manchester. En arribar, el nostre guia local ens donarà la benvinguda i començarem el nostre camí  fins a York, on ens 
allotjarem les dues properes nits, una ciutat jove i dinàmica, orgullosa de la seva universitat. 
Aquesta ciutat emmurallada està situada a la confluència del riu Ouse i ha estat la capital espiritual del nord d’Anglaterra 
durant més de dos mil anys. Amb un passat romà i víking, és considerada una de les ciutats més belles del país, que ha 
mantingut intacte la seva arquitectura medieval i l’elegància georgiana del seu centre històric ple d’esglésies, galeries i 
museus. Trasllat al nostre hotel on ens estarem dues nits. Sopar i allotjament. 
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 Ciutat de York – P.N. de North York Moors                Dimecres, 25 d’agost 

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí farem un recorregut a peu pel centre de York, que ens farà retrocedir fins a l’antiga edat 
mitjana, especialment quan arribem al carrer de The Shambles, una de les travessies amb més història del Regne Unit. 
La travessia més estreta, animada i pintoresca de la ciutat ens captivarà amb les seves cases tradicionals amb entramats 
de fusta. A continuació, visitarem la seva catedral, la York Minster, un dels temples més grans del nord d'Europa i també 
una de les catedrals gòtiques més belles del món, que destaca pels seus excepcionals vitralls.  
Després de dinar a un restaurant local, ens traslladarem fins al Parc Nacional de North York Moors. Una regió  amb un 
paisatge vibrant, on les valls verdes s’alternen amb austeres extensions de terra que es troben embellides per flors 
silvestres i que són tot un paradís pels amants de la natura.  
Pararem a Malton, un bonic poblet, conegut per ser un punt important de mercat i de reunió i trobada on els seus habitants 
es proveeixen de multitud de productes frescos.  
A continuació, seguirem cap a Pickering, on pujarem a  L’HISTÒRIC TREN DE VAPOR del segle passat que ens oferirà 
un magnífic recorregut per les romàntiques terres de York, tot travessant rústics poblets que ens portaran fins a la icònica 
estació de Goathland, mencionada en les històries de Harry Potter. En arribar, pujarem de nou a l’autocar per retornar 
cap a York. Sopar i allotjament. 
 

 Fountains Abbey – P.N. Yorkshire Dales - Hawes    Dijous, 26 d’agost 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Lake District o districte dels Llacs. La primera parada d’avui serà Fountains Abbey, 
declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO,  on coneixerem les impactants restes de l’abadia del segle XII, una 
de les millors conservades d’Anglaterra. Situada en una frondosa vall i travessada pel riu Skell, aquest conjunt de ruïnes 
cistercenques ens ensenyarà com era la vida monàstica a l’antiga edat mitjana. El monestir s’originà el 1132 quan un 
grup petit de monjos  benedictins decidiren instal·lar-se en aquestes terres llunyanes, i treballaren durament per 
aconseguir en menys d’un segle que Fountains Abbey es convertís en la seu d’un enorme negoci que gestionava boscos, 
terres agrícoles, granges piscícoles i serralleries. Els beneficis obtinguts es varen invertir en la construcció del monestir 
cistercenc, que es convertí en el més ric d’aquesta ordre a la Gran Bretanya. Veurem les belles i captivadores ruïnes, 
senzilles i austeres formades per diferents estances, de les quals destaquem la capella dels nou altars i el dormitori de 
la cripta. 
Dinarem en un restaurant local i seguirem cap al Parc Nacional de Yorkshire Dales. Al nord-est de Leeds s’estén aquest 
territori ric en paisatges calcaris, esculpits per continus penya-segats, contraforts rocosos i coves on murmuren rius 
subterranis i cascades que contrasten per les diferents granges, castells i viles medievals que esquitxen la regió. 
Visitarem la població de Masham, una animada localitat plena de cerveseries i tallers artesanals de ceràmica i vidre i 
posteriorment travessarem Wensleydale, la vall més gran del Parc Nacional, per arribar a Hawes, una tranquil·la i bonica 
població. Acabada la visita, ja serà hora de traslladar-nos a Bassenthwaite, una de les masses d’aigua més grans  situada 
al Parc Nacional de Lake District, on passarem les properes dues nits. Sopar i allotjament. 
 
 

 Lakes Distillery – Stone Circle – llac d’Ullswater             Divendres, 27 d’agost 
       

Esmorzar i avui coneixerem en profunditat Lake District, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Amb els 
seus 2280 km2 de llacs i muntanyes, aquesta és el parc nacional més gran del país.  Travessarem verdes praderes on 
pastura el bestiar i circularem per sinuoses carreteres que recorren alguns dels paratges naturals més espectaculars del 
Parc. Creuarem ports de muntanya, veurem nombroses granges amb teulades de pissarra i gaudirem de les millors vistes 
d’alguns dels seus llacs. Ens aturarem al llac de Bassenthwaite, proper a la ciutat de Keswick, on es localitza la destil·leria 
de The Lakes, considerada la més gran del país enclavada en un entorn natural d’una bellesa excepcional. Gaudirem 
d’una interessant visita guiada per les seves instal·lacions on coneixerem els processos de l’elaboració del whisky, la 
ginebra i el vodka. Farem un lleuger passeig per la riba del riu Derwent on podrem admirar l’esplèndid paisatge en una 
de les millors èpoques de l’any  just abans de dinar. 
Seguim fins a Castlerigg Stone Circle, un assentament prehistòric que custodia 38 dòlmens que superen els 5000 anys 
d’antiguitat, un dels monuments prehistòrics més impressionants de la Gran Bretanya i des d’aquest cim podrem admirar 
els cims més alts de Cumbria: Helvellyn, Skiddaw, Grasmoor i Blencathra. La propera parada serà Ullswater, el llac més 
bell del comtat conegut com el llac fosc a la llegenda artúrica. Amb la forma de la lletra Z, l’Ullswater fa un recorregut 
serpentinat durant vuit quilòmetres a través de vistes extenses de les muntanyes més altes de Lakeland. Pujarem a bord 
d’una BARCA TRADICIONAL DE VAPOR per gaudir d’un passeig  per les calmades aigües del llac envoltades per les 
majestuoses muntanyes. Retorn a l’hotel per sopar. 
 
 

 Bowness on W. -  Troutbeck – Coniston – Chester                    Dissabte, 28 d’agost 
 
Esmorzar a l’hotel. Visita  de Bowness on Windermere,  veurem les grans residències d’estil victorià situades a la riba el 
llac i construïdes al segle XIX per adinerats negociants del comtat de Lancashire i l’església de Sant Martin i acabarem 
amb  una deliciosa xarxa de carrers estrets coneguts com a Lowside, que dóna una idea de com era el poble abans de 
l'arribada del ferrocarril.  
Seguirem fins a Troutbeck una vila rural on antigament, el treball de la llana era l’activitat econòmica principal. 
Seguirem a través de Rydal Village fins a Grasmere, les viles més populars de la regió de Cumbria, on es troba Dove 
Cottage, del segle XVII on va viure el poeta William Wordsworth. 
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Pararem a Coniston, una dispersa i antiga comunitat rural, que es va desenvolupar amb l’explotació de les mines de 
coure durant segle XIX, i que cresqué al voltant de Coniston Hall, l’antiga masia del segle XVI, construïda per la família 
Fleming. 
Després de dinar a un restaurant local, anirem fins al  llac de Coniston Water, on gaudirem d’un tranquil passeig en IOT 
DE VAPOR D’ESTIL VICTORIÀ de 45 min.  on viurem l’encant dels viatges de luxe utilitzats pels rics victorians, asseguts 
en els opulents salons o relaxant-nos a les cobertes a l’aire lliure mentre  la Gondola llisca pel llac.  
De tornada pararem a Hawkshead, un antic municipi de l’època Norse (Vikings), caminarem pels seus estrets carrerons 
amb cases tradicionals, i als afores veurem les antigues ruïnes de l’abadia de Furness.   
Deixem el Districte dels llacs i anem fins al nostre hotel a la ciutat de Chester, on ens estarem dues nits. Sopar i 
allotjament. 
 
 
 

 Chester – Tattom Park         Diumenge, 29 d’agost 
 
Esmorzar a l’hotel, al matí explorem la ciutat medieval de Chester, al nord-oest d’Anglaterra fa frontera amb el País de 
Gal·les i és la capital del Comtat de Cheshire. Es considera una de les ciutats emmurallades més ben conservades 
d’Anglaterra i té els seus orígens en una antiga ciutat romana. Fou a l’edat mitjana i el Renaixement quan Chester va 
prendre notable importància i ho testifiquen els seus emblemàtics edificis com la Catedral de Chester, el Rellotge 
Eastgate,  un dels més fotografiats del món, construït per celebrar el jubileu de diamants de la reina Victòria el 1897o 
les seves característiques cases anomenades “the rows”.  
Dinar i a la tarda, ens espera una meravellosa visita de l’elegant Mansió de Tatton Park, situada enmig de més de 50 
acres de jardins, al cor de 1.000 acres de parc enjardinat, 
Des de principis del segle XVIII, la família Egerton es va instal·lar en aquest lloc. Una casa anterior va ser àmpliament 
remodelada a l’estil neoclàssic. El ric mobiliari de la mansió de Tatton Park i la seva important col·lecció de pintures i 
llibres reflecteixen la creixent riquesa i estatus de la família Egerton a finals del segle XVIII i durant el segle XIX. 
La mansió alberga una de les millors biblioteques del National Trust i una excel·lent col·lecció de mobles Gillow's of 
Lancaster. L’extensa zona d’oficines domèstiques i dormitoris dels servidors i la mateixa mansió ofereixen una visió 
completa de la vida d’antany. Tornada a Chester per sopar i allotjament. 
 

 

 Peak District i tornada a casa         Dilluns, 30 d’agost 
 
Esmorzar a l’hotel i sortida cap al proper i excepcional parc nacional de Peak District. Gaudirem d’un relaxant recorregut 
per idíl·liques viles rurals envoltades de bells paisatges fins a arribar a l’espectacular castell de Chatsworth. Situat a prop 
d’un riu i enmig d’un vast parc de 400 hectàrees, s’alça el majestuós i imponent castell de Chatsworth, que data del segle 
XV, un dels més cèlebres de tot Anglaterra, que podria ser descrit com un segon Versalles. Deu la seva construcció als 
nobles William Cavendish i a la seva esposa, Bess d’Hardwick. Ella, gran dama i personalitat de l’època isabelina, va 
sobreviure als seus quatre marits i va infondre una gran personalitat a la mansió.  
Visitarem els seus interiors  i l’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 castell. 
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 directament fins 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 al viatge per conèixer els companys i  rebre l’itinerari definitiu  
 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge 
 Trasllats a/des de l’aeroport de Barcelona des dels diversos punts de recollida acordats 
 Vol directe de Barcelona-Manchester-Barcelona 
 Autocar privat pel nostre grup durant tot el viatge. 
 Guia local castellanoparlant durant tot el recorregut 
 2 nits a l’hotel Hilton York  de 4* a York o similar 
 2 nits al Castle Inn Hotel, BW Signature Collection 4* a Bassenthwaite  o similar 
 2 nits d’allotjament  al Moxi Hotel a Chester 
 Totes les visites especificades en el programa amb les entrades incloses 

Catedral de York 
Fountains Abbey i els seus jardins  
Històric tren a vapor de Pickeering a Goathland 
Visita a Lakes Distillery, amb un tast de 3 licors 
Creuer pel llac Ullswater 2 hores 
Gòndola – iot a vapor 45 min 
Chatsworth House i els seus jardins 
Tattom Park 
Tots els accessos als Parcs Nacionals 

 Pensió completa des del sopar del primer dia fins al dinar del darrer  
 Les begudes als dinars  
 Petit obsequi del Club del Viatger per habitació 
 Assegurança bàsica d’assistència durant el viatge 

 
 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 
 Les despeses de caire personal 
 Begudes als sopars 
 Les propines 
 Assegurança opcional d’anul·lació, que pot contractar a les nostres oficines per 125 € 

 

 

Preus 

Per persona en habitació doble   3.195 € 
Suplement habitació individual      525 € 

Calendari de pagament 

1er dipòsit de 1.300,00 € fins a el  5 de juny  2021 
Resta del pagament abans del  10 de juliol  2021 
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Més informació 

 Informació assegurances:  
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL.LACIÓ I  D’ASSISTÈNCIA  AXA  VIP PLUS PREEX “OPCIONAL” NO 
INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE.  

Trobem les següents millores, dins dels 34 supòsits inclosos en la pòlissa. 
ABANS DEL VIATGE:  
Podrà recuperar els diners del viatge:  
Si ha de cancel·lar per recaiguda d’una malaltia pre-existent. 
Si ha de cancel·lar per estar diagnosticat per Covid-19, ja que la consideren malaltia greu. 
DURANT EL VIATGE: 
Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit fins a  30.000 € ( trenta 
mil euros) com qualsevol malaltia greu. 
Tindrà dret a la devolució de les vacances no gaudides. 
En cas de prolongació d’estada en un hotel, cobreix fins a 10 dies i 100 € per dia. 
 
Exclusió important per part de l’assegurança:  
No cobreix en cas que es tornin a decretar quarantenes obligades o estat d’alarma amb tancaments de fronteres. 
 
ASSISTÈNCIA AXA BASIC PLUS - INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE 
No inclou cancel·lació 
Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit fins a  3.600 € (tes mil 
sis-cents euros) com qualsevol malaltia greu. 
En cas de prolongació d’estada en un hotel, cobreix fins a 10 dies i 90 € per dia 
Estarem encantats de fer-vos arribar el document complet de les pòlisses per poder comprovar totes les seves 
cobertures, inclusions i exclusions. 
 
 
 

 Inclusió important per part del club del viatger en temps de la covid-19: 
 
En el cas que ens veiéssim obligats a cancel·lar el viatge per motius d’estat d’alarma amb confinament a la nostra 
comunitat o  a la de destinació,  
El Club del Viatger s’ocupa del reemborsament  total de l’import del viatge 

 

 

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 


