
 

 

IRLANDA, la verda ERIN  

DEL 22 al 29 D'AGOST 2017 (8 dies/7 nits) 

 

  

 

 

                          

 

 

DIA 22 D'AGOST:GIRONA-BARCELONA - DUBLIN  - KILDARE - Comtat de KILKENNY 
Sortida de Girona cap a l'aeroport del Prat, per agafar el vol a les 12.40h destinació  DUBLÍN. Arribada a les 
14.25h. Continuació cap a KILDARE. Visita del IRISH NATIONAL STUD, l’eugassada nacional, i dels JARDINS 
JAPONESOS. Arribada al COMTAT DE KILKENNY. Instal·lació a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 
DIA 23 D'AGOST: KILKENNY - CAHER - CASHEL - Comtat de KERRY (TRALEE) 
Esmorzar. Sortida a CAHER. Visita del SWISS COTTAGE. Continuació cap a CASHEL. Dinar en restaurant. 
Descoberta de ROCK OF CASHEL, l’ Acròpolis d’Irlanda, roca que s'eleva 90 metres sobre la plana, coronada amb 
un grup d’edificis en ruïnes que evoquen el cristianisme celta i els grans reis d’IRLANDA. Seguirem cap al 
COMTAT DE KERRY. Instal·lació a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 
DIA 24 D'AGOST: L’ANELL DE KERRY (SNEEM, MUCKROSS HOUSE) 
Esmorzar. Sortida cap a un dels paisatges irlandesos més famosos: L’ANELL DE KERRY: Visita de KERRY BOG 
VILLAGE, poble que recrea la història de com la gent vivia i treballava a la Irlanda del segle XVIII. DEGUSTACIÓ de 
“IRISH COFFEE” al RED FOX INN. Dinar en restaurant. Visita del DERRYNANE NATIONAL HISTORIC PARK, el 
domini ancestral de Daniel O’CONNELL, patriota irlandès. Continuació cap a SNEEM, pintoresca població 
enclavada en un estuari, i LADIES VIEW, mirador sobre els tres llacs de KILLARNEY NATIONAL PARK. Passeig pels 
JARDINS del DOMINI de MUCKROSS HOUSE. Retorn a l’hotel. Sopar. Espectacle “SIAMSA TIRE” del TEATRE 
NACIONAL POPULAR IRLANDÈS, teatralització de la ancestral forma de vida rural a través de la música, el cant, la 
dansa i la mímica. Allotjament. 
 
DIA 25 D'AGOST: Comtat de KERRY - PENÍNSULA DE DINGLE - Comtat de LIMERICK 
Esmorzar. Jornada dedicada a la descoberta del paisatge de la PENÍNSULA DE DINGLE: INCH BEACH, SLEA HEAD, 
regió de penya-segats i refugis en forma de rusc. Visita de GALARUS ORATORY, mostra de l’arquitectura 
cristiana primitiva. Dinar al PUB “AN BOTHAR”. Continuació a DINGLE, poble de pescadors situat entre mar i 
muntanya, molt pintoresc. Seguirem al comtat de LIMERICK. Instal·lació a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 
DIA 26 D'AGOST: Comtat de LIMERICK - CLIFFS OF MOHER - BURREN - Comtat de GALWAY 
Esmorzar. Sortida cap a BUNRATTY. Visita del CASTELL i PARC FOLKLORIC DE BUNRATTY, reconstitució en viu de 
l’Irlanda de fa més d’un segle. Continuació cap a la BADIA DE LISCANNOR. Dinar en restaurant. Descoberta dels 
CLIFFS OF MOHER, extensió de 8 km de penya-segats superant els 700 peus d’altitud. Travessant l’auster altiplà 
dels BURREN, paratge pedregós, arribada a ARDRAHAN. Visita a la GRANJA RATHBAUN. DEGUSTACIÓ “TEA & 
SCONS”, demostració d’esquilar ovelles. Seguirem fins el comtat de GALWAY. Instal·lació a l’hotel. Sopar i 
allotjament. 
  
DIA 27 D'AGOST: Comtat de GALWAY-EL CONNEMARA-LEEMANE-CLIFDEN-GALWAY 
Esmorzar. Ruta panoràmica a CONNEMARA, regió salvatge de muntanyes, llacs, torrents etc. direcció LEENAME. 
CREUER pel FJORD DE KILLARY, format per la vall negada de l’ERRIFF. Dinar en restaurant a CLIFDEN. Visita de 
l'ABADIA DE KYLEMORE, castell neogòtic del s. XIX, comunitat de religioses, antiga Universitat reservada a les 
noies. De tornada a l’hotel, panoràmica dels estanys i dels minifundis del CONNEMARA. Sopar i allotjament.  
 
DIA 28 D'AGOST: Comtat de GALWAY - CLONMACNOISE - DUBLIN (regió) 
Esmorzar i sortida cap al comtat d’OFFALY, al cor d’IRLANDA. Visita de CLONMACNOISE, indret monàstic de l’ 
Irlanda medieval, lloc d’enterraments reials. Continuació fins a DUBLIN. Dinar a l'hotel. Panoràmica de la capital 
i visita de la CERVESERIA GUINNESS, on s'elabora la famosa cervesa negra local i farem una degustació. Sopar 
amb espectacle al centre de DUBLIN, (dansa cèltica al CELTIC NIGHTS). Allotjament 
 
DIA 29 D'AGOST: DUBLIN – BARCELONA-GIRONA 
Esmorzar i visita de la “OLD LIBRARY” al TRINITY COLLEGE i la CATEDRAL de ST. PATRICK. Dinar menjar ràpid. 
Trasllat a l’aeroport de DUBLÍN. Sortida a les 15'05 vol a BARCELONA. Arribada a les 18'40h. Transfer a Girona. 
  
Preu per persona: 1.850€ 
Supl. single: 290€ 
 
El preu inclou : Transfer Girona-aeroport Barcelona-Girona, Vol VUELING BCN - DUBLIN - BCN, transport en AUTOCAR 

durant el circuit, allotjament en HOTELS 3 ***S i 4****, Pensió completa, (del sopar del 1r dia al dinar de l’últim dia), 
begudes al àpats (aigua, 1/3 de CERVESA o 1/8 de VI), cafè o te als dinars, guia acompanyant de l’agència durant tot el 
viatge, guia oficial del primer dia fins l’últim dia, propines xofer i guia.  
Grup mínim 25 persones. Condicions generals i especials segons normes autonòmiques vigents  en el lloc de celebració del 
contracte de viatge combinat i en el seu defecte, segons el R. Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre de la llei estatal, 
per la defensa del consumidor i usuari. Podeu consultar les nostres condicions generals a la pàgina web 
www.domustravel.com. 

 

 

Inscripcions: Prèvia paga i senyal de 350€. La resta s'haurà de fer 

efectiva abans del 26 de Juliol 2017. 

 


