
 

 
Cornualla. El Finisterre anglès, terra de 
llegendes i paisatges  
Del 9 al 14 de juny        6 dies / 5 nits 

 

Cornualla és la península celta que es troba al sud-oest de l’illa de Gran Bretanya. Lloc de 
llegendes, de paisatges embolicats en la boira marina, misteriós atractiu d’Anglaterra, poètic i 
nostàlgic. Destaca pel seu litoral abrupte, pels seus penya-segats, per la seva mar brava, pels 

castells que esquitxen la regió... Lloc de marins i exploradors, centre de relats d’aventures 
impossibles, des d’on partien pirates famosos com Sir Francis Drake o James Cook. Són molts 
els llocs que podríem anomenar d’interès històric i paisatgístic, però tots porten impregnats al 

seu passat un halo de llegenda, de misteri... Història i paisatges que ens captivaran. 

Famós pels seus erms salvatges i castigats pel vent, la costa escarpada i les pintoresques ciutats 

costaneres, el comtat de Cornualla és una àrea d'excepcional bellesa natural, que encisa i captiva 

a tots els que la visiten 

 

Itinerari 

 Camí cap a “SOUTH WEST ENGLAND”               Dijous, 9 de juny 

Sortida en autocar des dels diferents punts de recollida cap a l'aeroport de Barcelona per volar directes a Bristol. El nostre 

guia ens estarà esperant per acompanyar-nos en la nostra aventura per terres del “South West England”. La primera 
parada la farem a Wells, una petita ciutat catedralícia amb rang de city a causa de la famosa catedral del segle XIII que 

visitarem. El seu nom procedeix dels tres pous (en anglès well) dedicats a Sant Andreu, un sobre el mercat i els altres 

dos dins dels confins del palau episcopal i la càtedra. Durant l’Edat mitjana, es creia que aquests pous tenien propietats 

curatives.Seguirem fins a Exeter, encara en el comptat de Devon. Trasllat a l'hotel on ens allotjarem una nit. Sopar i 

allotjament. 
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 Cornualla – Lanhydrock house – Eden Project      Divendres, 10 de juny 

Esmorzar a l'hotel. I abans de deixar Exeter, visitarem la seva Catedral anglicana, coneguda com l’església catedral de 
Sant Pere, en el seu interior podrem admirar les misericòrdies, la galeria dels joglars, el rellotge astronòmic i l’òrgan, a 
més del sostre de múltiples nervis i els pilars composts en l’arcada de la nau. 

Seguim camí i arribem a terres de Cornualla, comtat que ocupa gran part de la península del mateix nom. Començarem 

visitant Lanhydrock House, prop de Bodmin, una magnífica casa de camp victoriana amb jardins i finca arbrada. 

Descobrirem les dues cares de la vida victoriana, des de les cuines i cambres dels servents i mainaderes que ofereixen 

una visió emocionant a la vida “a baix” i les àrees de la família amb luxe, elegant menjador i àmplies habitacions que 
revelen les comoditats de la vida “a dalt”. 

Dinar en un restaurant local a Bodmin i havent dinat,  visitarem l’Eden Project a Bodelva, un complex mediambiental 
sobre el tema de la natura i del desenvolupament durable. Les cinc cúpules d'estructura geodèsica protegeixen un conjunt 

excepcional d'espècies vegetals organitzades al llarg d'un recorregut paisatgista. El projecte, sostingut per una fundació 

amb objectius no lucratius, posa l'accent sobre la preservació dels recursos i l'aportació de la diversitat vegetal a la vida 

humana.En acabar ens dirigirem  cap a Newquay, a la costa nord de Cornualla a l’Atlàntic, on ens hi allotjarem les tres 
properes nits. Sopar a l’hotel. 

 Truro – Castell St Mawes – Polperro - Looe        Dissabte, 11 de juny 

Esmorzar a l'hotel.  Visitarem la primera i única ciutat de Cornualla, Truro que va prosperar com un port I la seva 

prosperitat de finals dels XVIII i principis dels XIX continua fins als nostres dies. Ho reconeixerem en les cases elegants 

i en la catedral que s’alça amb les seves impressionants torres gòtiques que dominen l'horitzó de la ciutat. Seguirem fins 

a la península de Roseland, una zona d'excepcional bellesa natural per la qualitat del seu paisatge costaner fins a arribar  

a Falmouth, des d’on agafarem un ferri fins a al castell de St Mawes, la més ben conservada de les fortaleses costaneres, 

feta construir per Enric VIII, situada a la desembocadura del riu Percuil. Important port en l'època medieval que ara és 

molt pintoresc i acull una petita flota pesquera. Dinar en un restaurant local i continuació fins a Polperro, on és fàcil fer 

un pas enrere en el temps. Les seves belles cases s'aferren als vessants escarpats al voltant d'un petit port amb vistes 

espectaculars de mar i terra, tancat totalment al trànsit privat, només hi veurem cotxes de cavalls i el servei de bus de la 

localitat, hi podrem caminar tranquil•lament pels seus carrers estrets fins al port, carrers plens d’antics edificis i galeries 

on venen obres d’artistes locals. Encara abans de tornar al nostre hotel pararem a Looe, població costanera amb 

boniques platges de sorra i un moll encara operatiu. Retorn al nostre hotel per sopar i descansar. 

 St Michael’s Mount – The Land’s End – St Ives    Diumenge, 12 de juny 

Esmorzar a l’hotel i anem cap a un altre meravella, el St Michesl’s Mount. Una altra prova dels vincles amb el nord de 
França. I és que la costa de Cornualla presumeix del seu propi Mount Saint Michael, amb la seva abadia benedictina 

transformada en castell al segle XIV, que, igual que el francès, està en una petita illa accessible a peu amb la marea 

baixa. Trepitjant vies medievals descobrirem un castell, un jardí subtropical, la llar de la família St Aubyn. Continuarem 

fins a The Land’s End, el Finisterre anglès, el punt més al sud-oest de la Gran Bretanya i un dels monuments naturals 

més famosos del país. Des dels seus alts penya-segats de granit que s'eleven sobre l'Oceà Atlàntic es pot contemplar, 

un dia de bona visibilitat, a través del Far Longships, les illes Scilly. Ens relaxarem una estona en un dels hostals més 

llegendaris de la Gran Bretanya, “The First and Last Inn” que funciona des del segle XVII i els hostes del qual eren 
contrabandistes i assaltadors de vaixells. Afortunadament, els contrabandistes han quedat enrere, però la llegenda i 

l'atmosfera evocadora encara s’hi reconeixen. Just aquí és on dinarem avui.  Havent dinat anirem fins a St Ives, sens 
dubte la joia de la costa oest, un preciós poble pesquer que presideix una àmplia badia amb tres esplèndides platges i 

encantadors carrerons que recorren el centre. St Ives alberga des de finals del segle XIX una vibrant comunitat artística. 

El microclima de la regió, el seu paisatge i la seva llum, gairebé mediterranis, van atreure tots aquells que no van emigrar 

a la Costa Blava, com la famosa actriu britànica Bàrbara Hepworth. Tornada al nostre hotel per sopar i allotjament. 

 Padstow – Port Isaac – Tintagel           Dilluns, 13 de juny 

Esmorzar a l’hotel i ja amb les maletes començarem amb la visita de Padstow, un encantador port pesquer envoltat 

d'esplèndides platges de sorra, a la capçalera del riu Camel. Seguim les visites i enmig d’un paisatge agrest i magnífic 
de la costa toparem amb Port Isaac, un tradicional poble de pescadors amb una comunitat local pròspera. El seu moll va 

ser fet construir durant el regnat d’Enric VIII. Els seus estrets i sinuosos carrers són plens de velles cases emblanquinades 

de granit tradicional i pissarra, moltes protegides per la seva importància arquitectònica o històrica. Des de l’Edat Mitjana 

fins a mitjans del segle XIX, Port Isaac era un concorregut port que importava i exportava productes com  blat, carbó, 

fusta, ceràmica i pissarra. De fet, el seu nom deriva del nom Porth Izzick, es a dir el port de blat de moro. Després de 

l’arribada dels ferrocarrils, es va convertir en un port pesquer.  Dinar en un restaurant local.Conduirem per la costa fins a 

trobar el Castell de Tintagel, ple de mites i misteris. A la part alta de l'escarpada costa, les ruïnes de la fortalesa coronen 

un meravellós penya-segat que alberga també la cova de Merlin. Un conjunt que bé mereix una postal a franquejar des 

de la que és probablement l’oficina de correus més bonica del món, ubicada en una casa del segle XIV a la població de 
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Tintagel. Ja ens traslladem cap el nord, avui dormirem a Bath al comtat de Sumerset, declarat Patrimoni de la humanitat 

per la UNESCO. Trasllat al nostre hotel per sopar i allotjament. 

 Bath – Tornada a casa          Dimarts, 14 de juny 

Esmorzar a l'hotel. I aquest matí, visitarem Bath, fundada com un complex termal pels romans sota el nom llatí d'Aquae 

Sulis el 43 dC. encara que la tradició oral sense cap suport suggereix que ja existia anteriorment. Els romans van construir 

el complex i un temple als turons adjacents a la vall del riu Avon, al voltant de la font de les aigües termals. Temps 

després, es va popularitzar per la seva aigua durant l’època georgiana, la qual cosa va propiciar una gran expansió i va 
deixar un reconegut llegat arquitectònic georgià. Compta amb els millors tresors arquitectònics i històrics d'Europa, 

incloses les termes romanes i la sala de bombes, l'abadia del segle XV i l'impressionant Royal Crescent. Trasllat a 

l'aeroport per embarcar en destinació a Barcelona. Arribada a Barcelona, on el bus del Club del Viatger ens tornarà als 

mateixos punts de recollida del primer dia. Fi del viatge. 

 

 

Aquest viatge inclou 

 

 Dinar pre-viatge per conèixer els companys de viatge 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 del Maresme, Vallès 

Oriental i Occidental i a la ciutat de Barcelona.  Altres punts a consultar. 

 Vols d’anada i tornada a Bristol 

 Taxes i impostos inclosos 

 Facturació d’una maleta de fins a 20 kg per persona 

 Bus privat durant tot el recorregut 

 Guia local de parla castellana durant tot el recorregut  

 1 nit d’allotjament a l’hotel  Du Vin a Exeter  o similar 

 3 nits d’allotjament a Fistral Beach hotel a Newquay o similar  

 1 nit d’allotjament a l’hotel Double Tree a Bath o similar  

 Esmorzar bufet diari 

 Pensió completa, des del sopar del primer dia fins l’esmorzar del darrer dia. 

 Totes les visites, entrades i ferri, segons l’itinerari 

 Assegurança bàsica d’assistència en viatge 

 Un obsequi del club per habitació. 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les Begudes, tot i que ofereixen aigua no embotellada 

 Les despeses de caire personal 

 Les propines 

 Assegurança de cancel•lació amb cobertura fins a 4.000€  Preu: 130 € per persona. 
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Preus 

Per persona compartint habitació doble …………………………………………………………………………..…….  3.295 € 

Suplement habitació individual …………………………………………………………………………………….....…….  650 € 

Calendari de pagament 

Dipòsit de 1.000€ abans del 15 de març del 2022 

Resta abans del 9 de maig del 2022 

ASSEGURANCES BÀSIQUES I DE CANCEL·LACIÓ 

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 32 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, no per agreujament d’un accident ocorregut amb anterioritat a la 
formalització de la pòlissa. 

 Si ha de cancel·lar per estar diagnosticat per Covid-19, ja que la consideren malaltia greu. 

 A més dels 32 supòsits que trobareu inclosos en la pòlissa. 

 

 DURANT EL VIATGE: 

 Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit de fins a 50.000 € ( cinquanta 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 125 € 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. 

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 del 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 

 

 

 


