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PRESENTACIO

635.039.483 - 93.860.50.37 info@intermediatours.com

Un petit país amb una gran reputació: paisat-
ges imponents i un poble fascinant i amable, 
la naturalesa lírica del qual s’expressa en la 
calidesa del seu acolliment.

IRLANDA: TOTS ELS RUMORS SON CERTS
Tots els rumors són certs: Irlanda és una preciositat. 
Els irlandesos necessiten poc per a proclamar la seva terra la 
més bonica del món.

En la part més occidental d’Europa es troba aquesta peti-
ta illa d’origen cèltic i verds paisatges. Irlanda és un estat 
sobirà des de 1922 i després de superar períodes compli-
cats actualment és una de les economies que més creix 
en el món. Irlanda és el lloc idoni per a xopar-se de la vida 
que respiren els seus pobles i ciutats. Llogarets bellíssims 
ofereixen un merescut descans acompanyat d’una cerve-
sa després de peregrinar per rutes de camp. La capital del 
país, Dublín, aglutina el caràcter irlandès més festiu que 
també descobrirem en altres ciutats, on divertir-se amb el 
públic local que diàriament freqüenta els animats pubs ir-
landesos al so de la música cèltica. El paisatge irlandès és 
encantador alhora que salvatge. Els agrestos penya-segats 
que envolten la costa combinen perfectament amb prats 
d’un verd captivador i ruïnes disperses de pedra que l’explo-
rador trobarà en el seu recorregut per l’illa.

IRLANDA DEL NORD, 
UNA DESTINACIÓ PER DESCOBRIR
Irlanda del Nord se situa entre les noves destinacions turísti-
ques d’Europa. Després de molt de temps deixada de costat 
pels problemes del terrorisme i l’absència d’estructures turís-
tiques, la Irlanda del Nord moderna d’avui ofereix una barreja 
de tradició cultural i musical, amb ciutats, monuments, pa-
trimoni i, sobretot, una naturalesa i uns sabors desconeguts, 
amb els molts escenaris que li van servir com localitzacions a 
la famosa sèrie televisiva “Joc de Trons”. I al costat de la be-
llesa de la naturalesa trobem la proximitat de les seves gents. 
Aquest costat de l’Illa, que pertany a Regne Unit, és un espec-
tacular destí a visitar.

IRLANDA EN PRIMAVERA I ESTIU
Durant els mesos de març a maig, és primavera a Irlanda. Per a aquests mesos les temperatures oscil·len entre 8° i 12 °C; el 
mes de maig és considerat el mes més agradable durant la primavera a Irlanda. Durant el període d’estiu, que oscil·la entre 
els mesos de juny a agost, les temperatures poden estar entre 16° i 28 °C.Els mesos de juliol i agost, són els mesos més 
càlids de l’any i els dies de llum solar són de 18 hores aproximadament, caient la foscor passada les 11 de la nit.

8 dies Euros
Lliura Esterlina

16º - 28º 230 V
Endolls Tipus G

CASTELL DE MALAHIDE IRLANDA DEL NORD - CALÇADA DEL GEGANT

DUBLIN - PUB TEMPLE BAR



IRLANDA I IRLANDA DEL NORD
    8 DIES | TOT INCLOSPROGRAMACIO

NOTES:
* L’ordre de les visites podrà ser modificat sense afectar el seu contingut.
* Qualsevol intolerància o al.lergia a algun aliment s’ha de comunicar a l’hora realitzar la reserva. Un cop 
realitzada la reserva no es faran canvis en els menús.

NIT DE SOPAR AMB MUSICA I FOLKLORE IRLANDÈS 
Per raons de disponibilitat no es concreta al programa el dia exacte en el que 
es durà a terme, però està prevista durant una de les nits d’estada a Dublin o a 
Galway.

CIRTUIT

ESTRELLA

monumental qualitat/preu

DIA 5: DUBLIN · P.N. MUNTANYES DE WICLOW · JARDINS DE POWER-
SCOURT · GLENDALOUGH  · MONESTIR DE ST. KEVIN.
Esmorzar a l’hotel. Avui visitarem el Parc Nacional de les Muntanyes de 
Wiclow i els seus principals atractius turístics. En primer lloc arribarem 
als Jardins de Powerscourt, els més famosos i espectaculars  d’Ir-
landa, i segons National Geographic el tercer jardí més bonic del món. 
Tot seguit ens dirigirem a la Vall de Glendalough. Dinar en restaurant 
en aquesta preciosa vall. A la tarda visitarem les ruïnes del Monestir 
de St. Kevin, fundat al segle VI pel sant i que va albergar fins un miler 
de persones a les seves dependències, lo que dona ideia de la seva 
importància històrica. També podrem realitzar una agradable passejada 
fins al llac i admirar els espectaculars paisatges. Retorn a l’hotel, sopar 
i allotjament.

DIA 6: DUBLIN  -  BUNRATTY CASTLE -  FOLK PARK  - CLIFFS 
OF MOHER - GALWAY.
Esmorzar  a l’hotel. Deixem Dublin per anar cap a la costa occidental 
i més gaèlica de l’illa. Matí en ruta fins arribar al Castell de Bunratty 
i Folk Park. El Castell de Bunratty, del segle XV, impressiona amb la 
presència colosal de la seva arquitectura i al seu interior exposa mobles 
d’època. La finca abasta Folk Park, un poble recreat del segle XIX on els 
visitants poden explorar habitatges i negocis rurals típics, així com ob-
servar demostracions de treballs tradicionals i artesanies. Continuació 
fins arribar a l’atracció turística més visitada d’Irlanda: Cliffs of Moher. 
Aquests penya-segats de 214 metres d’alçada sobre l’oceà ens ofereixen 
un espectacle natural fascinant, visita obligada per a qualsevol perso-
na que vulgui conèixer Irlanda. Dinar en restaurant. A la tarda continua-
rem la nostra ruta fins arribar a Galway. Sopar i allotjament a l’hotel.

DIA 7: GALWAY - FIORD DE KILLARY - P.N. CONNEMARA - 
ABADIA  DE KYLEMORE- CARRETERA DE CLIFDEN - GALWAY.
Esmorzar.  Sortida en direcció al Fiord de Killary on realitzarem un paa-
seig en vaixell per un dels espais marítims més bells de l’oest d’Irlanda, 
amb espais naturals espectaculars a banda i banda de les seves ribes. 
Tot seguit ens endinsarem en els impressionants paissatges del Parc 
Nacional de Connemara fins arribar a l’Abadia de Kylemore, visita im-
prescindible amb la seva història plena de tragèdies i amor. Visita de les 
estànces i els seus jardins. Dinar en restaurant. A la tarda continuarem 
el nostre recorregut pel Parc Nacional de Connemara i retornarem a 
Galway per la bonica Carrera de Clifden admirant els típics paissatges 
abruptes de la costa occidental irlandesa. Arribada a Galway i visita 
de la ciutat. A Galway destaca la seva Catedral, el Pont de Pedra de 
Salmon Weir, Eyre Square i Shop Street amb el seu ambient festiu ple 
de tabernes i pubs. Sopar i allotjament a l’hotel.

DIA 8: GALWAY - MONESTIR DE CLONMACNOISE  - DUBLIN - 
AEROPORT DE BARCELONA.
Esmorzar  a l’hotel. Sortida en direcció al Monestir de Clonmacnoise. 
El conjunt monàstic, fundat al s. VI d., va esdevindre un dels centres re-
ligiosos i polítics més importants de l’illa. Resulta una visita imprescin-
dible per a entendre la història, el cristianisme primitiu i l’art medieval a 
Irlanda. El conjunt de les ruïnes està compost per una catedral, set pe-
tites esglésies i dues torres. Mirem per on mirem, veurem moltíssimes 
creus cèltiques coronant centenars de làpides de pedra. Continuació 
fins arribar a Dublin. Dinar en restaurant i temps lliure a la capital d’Ir-
landa abans de dirigir-nos a l’’aeroport per agafar el vol que ens portarà 
fins a Barcelona. Arribada. Trasllat als nostres llocs d’origen. Final del 
viatge i dels nostres serveis.

DIA 1: AEROPORT BARCELONA - BELFAST - PANORAMICA - 
MUSEU DEL TITANIC.
Sortida  en autocar en direcció a l’Aeroport de Barcelona. Tràmits i vol 
a Belfast on ens estarà esperant el/la nostre guia local per començar a 
visitar la capital d’Irlanda del Nord. Destaca el seu Ajuntament amb la 
seva icònica façana, la Universitat Queen’s University, l’Albert Memorial 
Clock,  l’espectacular edifici de la Gran Opera House, la Catedral de 
Santa Ana, el Parlament de Irlanda del Nord, i els Murals dels Barris 
Catòlic i Protestant. Aquesta visita s’ha de amb el màxim respecte i pru-
dència. Al Barri Catòlic (entorn a Falls Road) trobem la seu del Sinn Féin i 
desenes de murals i altres homenatges en favor de l’IRA, d’Irlanda, de les 
víctimes de la vaga de fam, Ikurriñas, Estelades, etc.. En el Barri Protes-
tant (entorn a Shankill Road) els murals donen suport a la unió de l’Ulster, 
amb banderes del Regne Unit, proclames a favor de la Corona, dels grups 
paramilitars UDA i UVF, etc. El conflicte es va donar per acabat l’any 1998 
però les diferències entre catòlics republicans i protestants unionistes 
encara son molt palpables. Dinar en restaurant. A la tarda visitarem el 
Museu del Titànic, el famós trasatlàntic construït a les drassanes de la 
ciutat. L’altura del museu és de 27 metres, els mateixos que s’alçava el 
vaixell, tot un homenatge al transatlàntic i a la gent que va perdre la vida 
en el seu naufragi. Tot seguit ens dirigirem al nostre hotel. Repartiment 
d’habitacions, sopar i allotjament.

DIA 2: BELFAST - CALÇADA DEL GEGANT - CASTELL DE DUN-
LUCE  - DERRY (LONDONDERRY) - BELFAST.
Esmorzar  i sortida en autocar cap a la costa nord de l’Illa on coneixerem 
l’atracció turísitca més visitada d’Irlanda del Nord: La Calçada del Gen-
gant, Patrimoni Mundial de la Humanitat de l’UNESCO, un dels espais 
naturals més espectaculars d’Europa: 40.000 columnes hexagonals de 
basalt s’endinsen en l’oceà formant una calçada enigmàticament adoqui-
nada. Tot seguit visitarem les ruïnes del Castell de Dunluce, del segle XII, 
famós escenari de la sèrie televisiva “Joc de Trons”. Dinar en restaurant. 
La tarda la dedicarem a visitar la segona ciutat més gran de Irlanda del 
Nord: Derry, o també anomenada Londonderry, ciutat marcada pels 
anys de conflicte entre les comunitats catòlica i protestant. Els succes-
sos del ‘Diumenge Sagnant‘‘ o els anys del ‘Free Derry‘ encara continuen 
recordant-se als murals pintats per artistes de barri a Rosseville Street. 
Però Derry és molt més: és l’única ciutat completament emmurallada en 
tota l’illa. Destaca la Catadral de St. Colom, Les Muralles, l’Ajuntament i 
el Pont de la Pau. Retorn a Belfast, sopar i allotjament a l’hotel.

DIA 3: BELFAST - CASTELL DE MALAHIDE - HOWTH - DUBLIN.
Esmorzar  a l’hotel. Deixarem Irlanda del Nord per dirigirnos a Irlanda. 
La primera visita matinal serà al Castell de Malahide, construït al s.XII, 
amb una rica història.  Al castell va viure la família Talbot des de 1185 fins 
a 1973 i està moblat amb mobles d’època i els retrats de les generacions 
de la família. Continuació fins arribar a la Península de Howth i el petit 
i mariner poble que dóna nom a la península, Howth. Passejarem pels 
molls del port, els seus carrers i comerços. Dinar en Restaurant. A la 
tarda arribarem a Dublin i ens aproparem fins a Phoenix Park, el parc 
urbà més gran d’Europa amb 700 hectàrees d’extensió. Acabada la visita 
ens dirigirem al nostre hotel de Dublin. Repartiment d’habitacions, sopar 
i allotjament.

DIA 4: DUBLIN.
Esmorzar  a l’hotel. El dia d’avui el dedicarem íntegrament a visitar la 
capital d’Irlanda amb el nostre guia local. Visitarem el Trinity College, la 
universitat més antiga d’Irlanda, amb la seva impressionant biblioteca i 
la seva joia: el Llibre de Kells, un incunable del s.IX realitzat per monjos 
celtes que conté els 4 evangelis del nou testament. També visitarem la 
icònica Catedral protestant de St. Christ Church, la Catedral catòlica 
de St. Patrici, farem un recorregut pel Barri Georgià on podrem fotogra-
fiar les famoses Portes de Colors de les cases típiques contruides en 
estil georgià. A Grafton Street trobarem l’Estatua de Molly Mallone, la

humild dona que venia escopinyes al port de Dublin. I tindrem temps lliu-
re a O’Conell Street, una de les principals avingudes i eix comercial de la 
ciutat. El sopar el realitzarem a Temple Bar, un dels barris més antics i 
amb més ambient amb els seus carrers estrets plens de pubs històrics. 
Retorn a l’hotel i allotjament.

avió



   DATES DE SORTIDA          PREU (per persona)

    12 AGOST 2022

    2021 JULIOL                 05

    Suplement Habitació Individual: 410 €

INFORMACIÓ I RESERVES: www.intermediatuours.com

635.039.483 - 93.860.50.37 info@intermediatours.com

EL PREU INCLOU
•  Vols Barcelona - Belfast i Dublin - Aeroport de Barcelona.
•  Circuit en autocar “Gran Confort”. Guia acompanyant de la nostra 
agència.
• Guia local des de l’inici fins al final del circuit.
• Gran selecció d’hotels 4* a Belfast, Dublin i Galway.
•  Pensió completa des del dinar del primer dia fins al dinar de l’últim 
dia, amb aigua i mitja pinta de cervesa. 
• Visites amb entrades de pagament detallades al programa.
• Assegurança d’assistència en viatge i assegurança de cancel·lació.
• Regal recordatori del viatge.

EL PREU NO INCLOU
Facturació de maletes, despesses privades i 
extres als hotels i restaurants, propines, cap altre 
servei no especificat en el programa.

BELFAST - MURALS BELFAST - AJUNTAMENT

    19 AGOST 2022

2.495 €

2.495 €

DUBLIN - TRINITY COLLEGEDUBLIN - CHRIST CHURCH DUBLIN - BARRI GEORGIÀ CLIFFS OF MOHER

BELFAST - MUSEU TITÀNIC  ABADIA DE KYLEMORE

PARC NAC. DE WICLOW - JARDINS DE POWERSCOURTGALWAY


