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Vols previstos: 
 
 
Dia 08 Setembre – Barcelona – Cork    - 10.50 – 12.30 
 
Dia 15 Setembre – Dublín – Barcelona – 18.30 – 21.55  
 
 
 
 
Itinerari previst:  
 
Dia 08.    Barcelona – Cork  
 
Presentació a l'aeroport de Barcelona a l'hora indicada. 
Tràmits de facturació i embarcament del vol directe de la 
companyia irlandesa Air Lingus, amb destinació a la ciutat de 
Cork al sud de l'illa. 
 
Arribada a Cork. Trobada amb el conductor i guia. Trasllat al 
lloc on dinarem.  
 
A la tarda farem una visita panoràmica de la ciutat. 
 
 
 
 
 
 

    IRLANDA  
 

“Éire, entre les Shetland i els 
erms borrascosos” 

 
    08/15  Setembre 2014 

 
 

 

Irlanda és un país petit i encantador amb castells medievals, emblemàtics 
monestirs i mil·lenàries abadies, tots ells parlen dels nobles vestigis de l'antiga 
Irlanda. Els misteriosos llacs d'aquest país amb les seves cristal·lines aigües 
abrigades per la verdor de les seves valls i erms que conjuntament amb el gris 
del cel, ofereixen un paisatge incomparable. El caràcter obert i generós dels seus 
habitants és un altre dels seus atractius, a més, els illencs malgrat el clima, són 
de caràcter alegre i comunicatiu i fan sentir al visitant com a casa i sempre és 
clar acompanyats d'una esplèndida Guinness ...  
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Tour panoràmic de la ciutat, passarem per l'Església Santa 
Anna Shandon, el rellotge de la mentida i La Catedral Protestant 
de Sant Finbar. Cork està construïda sobre el riu Lee, que per 
un curt tram es divideix en dos canals, creant una illa en la qual 
s'aixeca el centre de la ciutat. El port de Cork és el segon port 
més important del país i un dels ports naturals més grans del 
món 
 
Visita del English Market, un mercat cobert de peix, fruita, 
carn, espècies i exquisideses. Els orígens del mercat poden 
establir-se en 1610, l'edifici actual que acull el mercat, data de 
1786. 
 
Trasllat al Imperial Hotel. Sopar lliure. 
 
Allotjament a Cork. 
 
Dia 09.    Cork – Anell de Kerry - Killarney 
 
Esmorzar a l'hotel. Sortida cap a Killarney, durant el recorregut 
descobrirem l'Anell de Kerry, pujant per les muntanyes més 
altes d'Irlanda, Macgillycuddy s Reeks, amb els bells llacs de 
Killarney al fons, i passant pels petits pobles de Glenbeigh, 
Waterville i Sneem, tot gaudint d'un dels més bonics i 
característics paisatges d'Irlanda. Depenent de les condicions 
meteorològiques (boira i núvols) es pot veure Skellig Michael al 
lluny en l'oceà. 
 
Les illes Skellig són a 12 km de la costa de Portmagee, al sud-
oest de Kerry. Emergint de forma majestuosa del mar, el cim 
Skellig Michael s'eleva 218 metres respecte al nivell del mar. Al 
cim d'aquesta imponent roca es troba un assentament monàstic 
molt ben conservat del segle VI. El 1996 UNESCO va inscriure 
l'illa de Skellig Michael i l'anell de Kerry, a la Llista del Patrimoni 
Mundial en reconeixement al seu valor universal excepcional. 
 
Dinar al poble de Waterville, un pintoresc poble costaner molt 
estimat per Charlie Chaplin. Arribada a Killarney i trasllat a 
l'hotel. 
 
Allotjament a Killarney 
 
Dia 10.    Killarney - Galway 
 
Esmorzar a l'hotel. Després de l'esmorzar deixarem enrere el 
comtat de Kerry per dirigir-nos cap Galway. Visita del Castell 
de Bunratty i el Parc folk, declarats per Unesco el 2010 
patrimoni de la humanitat. 
 



 

C / Londres 100   08036   BARCELONA   Telf.  93 511 62 77    Fax: 93 511 62  79 
E-mail: info@phineasfogg.net  G.C.1167   www.phineasfogg.net 

 

 
 
 
 
 
 

El castell Bunratty , ha estat objecte d'una acurada 
restauració , i el seu interior ha estat moblat amb tapisseries i 
objectes dels segles XIV al XVII . 
 
El parc de Bunratty és en realitat un poble d'arquitectura 
tradicional del segle XVIII, on podrem veure, una escola, 
pubs, botigues i una església, edificis autèntics, traslladats i 
oberts a la visita turística. També hi ha vuit granges (amb el 
seu corresponent foc de torba a la xemeneia), un molí 
hidràulic, una forja, etc. A les granges podem veure animals 
vius, juntament amb una acurada selecció de mobiliari rústic. 
 
Dinar a Durty Nelly s Pub, un dels restaurants més famosos 
d'Irlanda, que ofereix una autèntica experiència irlandesa per 
la seva història i caràcter. Aquest lloc únic, funciona des de 
1620 . 
 
Finalitzar el menjar, continuació cap als Penya-segats de 
Moher, on el paisatge canvia completament. Els penya-
segats de Moher es troben al límit sud-occidental de la regió 
del Burren, prop de Doolin, al comtat de Clare. Els penya-
segats s'eleven 120 m sobre l'oceà Atlàntic en el punt 
anomenat Hag s Head, i s'estenen al llarg de 8 quilòmetres 
fins a aconseguir una altura de 214 m. Des de dalt de la talaia 
es poden veure les Aran Islands i la Badia de Galway , i al 
fons les muntanyes Maumturk a Connemara. Són un 
espectacle digne de veure durant tot l' any. 
 
A continuació passeig per la regió del Burren, recorrerem la 
zona de la costa amb els seus paisatges lunars declarats per 
Unesco patrimoni el 2010. El Burren és una regió 
aparentment àrida, de pedres calcàries entre les quals filtra l' 
aigua de la pluja formant nombrosos rierols subterranis. En 
ruta coneixerem el castell de Dunguaire a Kinvara (visita 
exterior) Arribada a Galway, una de les ciutats més 
important de la república irlandesa. És una ciutat majorment 
universitària, per la qual cosa l'ambient és bastant bohemi i 
poblat de deliciosos restaurants . 
 
Trasllat a l'hotel, temps lliure per passejar per la ciutat. Sopar 
lliure. 
 
Allotjament a Galway . 
 
Dia 11.    Galway – Connemara - Galway 
 
Esmorzar a l'hotel. Avui realitzarem una excursió per conèixer 
la regió de Connemara, amb els seus paisatges salvatges, 
les seves muntanyes, les seves ovelles i el seu Parc Nacional 
extremament interessant. 
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Visita de la Kylemore Abbey. L'abadia va ser construïda en 
una posició superba. La mansió va ser un col·legi femení fins fa 
molt poc temps. Anteriorment va ser un convent de monges 
benedictines fundat el 1920 sobre la base del castell de 
Kylemore, construït entre el 1863 i el 1868 com a llar privada 
de la família Henry. Visitarem la capella neogòtica i els jardins. 
Dinar inclòs a Kylemore. 
 
Retorn a Galway, temps i sopar lliure 
 
Allotjament a Galway. 
 
Dia 12.    Galway - Clonmacnoise 
 
Esmorzar a l'hotel. Sortida cap Clonmacnoise, una abadia i 
conjunt monàstic paleocristià situat a la vora del Riu Shannon , 
al Comtat d'Offaly declarada per Unesco patrimoni de la 
humanitat el 2010. El seu nom en gaèlic irlandès és Cluain 
Mhic nois ("Prat dels Fills de Noè") i enmig d'un extraordinari 
emplaçament s'aixequen les ruïnes d'una catedral,set esglésies 
(dels segles X al XIII), dues torres cilíndriques, tres creus 
celtes i la major col·lecció de lloses de pedra cristianes 
d'Europa Occidental. Les creus celtes originals i una selecció de 
lloses es poden veure al centre d'informació. La població 
important més propera és Athlone, a 14 km al nord. El lloc fa 
frontera amb tres províncies (Connacht, Munster i Leinster) i 
es troba en el Eiscir Riada, un esker (sistema de turons de 
sorra estratificada i grava, d'origen glacial) que travessa els 
pantans centrals d'Irlanda. 
 
Continuació cap al jaciment arqueològic de Bru na Bóinne, 
excepcional lloc arqueològic declarat per Unesco patrimoni de 
la Humanitat des del 1993. Visita al Centre informatiu de Brú 
na Bóinne que explica els monuments neolítics de Newgrange, 
Knowth i Dowth. Es tracta d un conjunt d`increïbles necròpolis 
prehistòriques anteriors a Stonehenge uns mil anys. Van ser 
construïdes per enterrar els membres més rellevants de la 
societat tribal. Aquesta enorme exposició inclou una rèplica a 
mida real de la càmera de Newgrange i un model complet 
d'una de les tombes més petites de Knowth. El grup visitarà la 
tomba de Knowth. Dinar amb ruta a un pub amb sabor local.  
 
Finalitzada la visita trasllat a Dublín. Arribada per la tarda, a la 
capital irlandesa. Trasllat a l hotel. Sopar lliure. 
 
Allotjament a Dublín . 
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Dia 13.    Dublín – Belfast – Dublín  
 
Esmorzar a l'hotel. Sortida cap a Belfast, a Irlanda del Nord. 
La ciutat va néixer com un fort envoltat de turons sobre el riu 
Lagan. En l'Edat Mitjana es va desenvolupar un petit poble al 
voltant del fort. A principis del segle XVII els habitants van ser 
expulsats perquè s'assentessin els protestants escocesos i 
anglesos que havia enviat la Corona Anglesa per tal de 
repoblar la regió. Molts anys més tard es va convertir en un 
important productor de lli i vaixells. Amb més de 400.000 
habitants, la ciutat té la mida ideal per passejar d'un, a un 
altre dels monuments de la ciutat. El rostre d'aquesta ciutat, és 
el de la Reina Victòria de fet, totes les estructures importants 
porten la marca de l'era victoriana... 
 
Visita de la ciutat: Des del 1920 és la capital d'Irlanda del 
Nord. El tour inclou el Albert Memorial Clocktower el rellotge 
que va rebre el seu nom del marit de la reina Victòria, la Falls 
Road, la catedral de Santa Anna, l'ajuntament i la Grand Opera 
House on tindran l' oportunitat d'admirar l'opulència de les 
motllures daurades, els ornaments d'escaiola i els exquisits 
frescos realitzats per l'artista irlandès contemporani Cherith 
McKinstry. Finalment coneixerem el barri de la Universitat  
"Queens University". Dinar inclós.  
 
Per la tarda, sobre la Queen Island es va construir el 1912 el 
Titanic. Visitarem, el novíssim centre interactiu Titanic 
Belfast que recrea la història del vaixell més famós del món 
en un nou edifici emblemàtic de sis plantes al costat de 
l'històric lloc en el qual es va construir el vaixell. Ha estat 
inaugurat a l'abril de 2012, coincidint amb el centenari de la 
seva avarada. Retorn a Dublín i trasllat a l'hotel. Sopar lliure. 
 
Allotjament a Dublín 
 
Dia 14.    Dublín  
 
Esmorzar a l'hotel. Dia dedicat a visitar la ciutat. Com bé és 
sabut, Dublín és una de les ciutats més antigues d'Europa 
dotada d'una múltiple riquesa natural i d'un ambient únic, 
animat, apassionant i elegant. El centre històric va ser declarat 
el 2.010, patrimoni de la humanitat per Unesco. 

El descobriment del Dublín georgià, comença per la visita de 
Trinity College, la universitat més antiga de Dublín, la qual 
posseeix un dels grans tresors nacionals: el "Llibre de Kells", 
un extraordinari manuscrit dels quatre evangelistes del segle 
VIII i que és impressionant pels seus elements celtes. 
Continuant la visita ens aturarem a la Catedral de Sant Patrici 
on Jonatan Swift autor dels Viatges de Gulliver va ser degà. 
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Tot seguit continuarem amb la visita de la Catedral de 
Christchurch. El Rei Sitric Silkenbeard, construir la primera 
església (de fusta) en aquest emplaçament el 1038. Ell va ser 
el primer rei Víking Cristià de Dublín. L'Anglo-Normand Richard 
de Clare “Strongbow” va construir l'edifici actual en 1172. Va 
ser gairebé completament restaurada a finals del segle XIX, ja 
que es trobava molt deteriorada pel pas del temps. Igual que 
la Catedral de San Patrici, està decorada amb monuments 
funeraris, inclosa la famosa tomba de Strongbow, el seu 
fundador i el primer conqueridor Normand d'Irlanda. 
Conclourem la panoràmica de la capital amb l'entrada a la 
Guinness Storehouse. El museu amaga el secret de la 
producció de la cervesa més famosa del món. Al final de la 
visita, dinarem en el modern Gravity Pub, en el qual es pot 
gaudir d'una vista de 360 graus de la ciutat i de la badia. 
 
Allotjament a Dublín 
 
Día 15.    Dublín - Barcelona  
 
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure en aquesta bonica ciutat. 
Fundada pels víkings a principis del segle IX, la capital 
irlandesa ha estat escenari de guerres i conflictes fins arribar a 
definir la seva pròpia identitat en el segle XX. Gràcies al seu 
passat, Dublín és avui una capital moderna i rica en història en 
què es combina l'animat centre de la ciutat i als verds paratges 
dels voltants. Dublín és capaç d'atraure a tot tipus de turistes, 
tant als amants de la natura com als declarats urbanites. 
Dublín és literatura, bressol i lloc d'inspiració de grans 
escriptors com James Joyce, Oscar Wilde, Samuel Beckett, o 
Bram Stoker, que reflecteixen en les seves obres la seva visió 
de la ciutat en què van viure. 
 
A l'hora convinguda trasllat al'aeroport per prendre el vol 
amb destinació a Barcelona (18.30 - 21.55) Arribada a la ciutat 
d'origen i fi del viatge i els nostres serveis. 
 
 
Hotels previstos o similars: 
 
CORK – Imperial hotel - www.flynnhotels.com 
 
KILLARNEY – Riverside hotel - www.riversidehotelkillarney.com 
 
GALWAY – Jurys Inn hotel - www.jurysinns.com/hotels/galway 
 
DUBLIN – The Trinity Capital hotel– www.trinitycapitalhotel.com 
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El preu / viatge inclou:  
 

 Bitllet avió línia regular Barcelona – Cork - Dublín – Barcelona, amb la companyia Air Lingus. 
 Autocar de luxe de 22/33 seients segons el programa (09h00 - 17h30 aproximadament) 
 Guia de parla hispana segons el programa (09h00 - 17h30 aproximadament) 
 Trasllat privat aeroport - hotel i hotel - aeroport amb guia. 
 Allotjament a l'hotel a Cork per 1 nit, hotel a Killarney per 1 nit, hotel a Galway per 2 nits, 

hotel a Dublín per 3 nits amb esmorzar irlandès cada dia 
 Menjars de 2 plats (plat principal i postres) + té / cafè segons el programa. 
 Entrades a: Bunratty Castle, Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, Clonmacnoise, Bru na Bóinne 

Visitor Centre - Knowth, Titanic Belfast Museum, Trinity College, St Patrick Cathedral, 
Guinness Storehouse. 

 Guia acompanyant de Barcelona amb un mínim de 15 persones. 
 Assegurança i material de viatge 
 

El preu / viatge no inclou:  
 

 Excursions o visites opcionals 
 Dinars i sopars no detallades en el programa o el preu inclou. 
 Despeses personals 
 Res no detallat al programa o el preu inclou. 
 Taxes aèries (110 €) 
 Propines al xofer i al guia  

 
Notes:  
 

 En cas de ser un grup de 15 persones, hi haurà un acompanyant 
de Phineas Fogg des de Barcelona i s'inclouran les propines. 

 
 En cas de ser un grup menor, els viatgers es trobaran amb el 

guia de llengua castellana a la seva arribada a Cork, no hi haurà 
acompanyant des de Barcelona i s'hauran de pagar les propines 
a destí. 

 

 
 
 

PREU PER PERSONA   -  GRUP MINIM 15 VIATGERS 
 
SOCIS UNESCO………………………………………………………………..……    1.595 €  
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL………………………………..…… 355  € 
TAXES…………………………………………………………………………………………….…  110 € 
ASSEGURANÇA CANCEL.LACIO …………………………………………………….. 55  € 
 
ATENCIÓ: Aquest programa queda supeditat a la formació del grup, podent 
variar el preu del mateix si el nombre de participants, fora inferior al 
cotitzat. El preu pot patir alteracions degut l'anticipació amb què es cotitza 
el viatge (Novembre 2013) i les possibles alces en carburants i taxes. 
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