
Irlanda al complet, de 

Dublín a Belfast.  

EL NOSTRE PREU INCLOU 

Bitllet d’avió, classe turista, 

companyia VUELING: BARCELONA 
– DUBLIN – BARCELONA. 

Taxes d’aeroport (a confirmar el 

dia d’emissió del bitllet). 

Estada de nou nits als hotels 

seleccionats o similars amb 
esmorzar irlandès inclòs. 

Visites segons itinerari. 

Entrades incloses a Malahide 

Castle, Trinity College, St. Patricks 

Cathedral, Ginnes Storehouse, 
Rock of Cashel, Muckross 
Gardens, Cliffs of Moher, ferri Aran 
Islands, Kylemore Abbey, Killary 
Ferry, Giants Causeway, Carrick a 
rède i Titanic Museum. 

Guia local de parla espanyola 

durant tot l’itinerari. 

Guia acompanyant de la nostra 

agència amb un mínim de 20 
persones. 

Assegurança assistència i 

cancel·lació de viatge (cia. AXA, 

modalitat AON VIP 2021). 
 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

Propines i maleters. 

Serveis no especificats amb 

anterioritat  

 

 

Del 1 al 10 d’abril 2022 

1 abril BARCELONA – DUBLIN 
Sortida amb vol regular amb destí Dublín. 
Arribada, assistència i sortida cap a la costa 
Est de l’illa, per a visitar Howth i el castell de 
Malahide. Castell que un dia fou fortalesa i 
propietat privada durant quasi 800 anys i que 
actualment és una relíquia del passat i un 
gran exemple d’arquitectura de l’època 
perfectament conservat. Continuació amb la 
visita dels penya-segats de Howth, un dels 
pobles de pescadors més antics d’Irlanda. 
Continuació cap a Dublín. Acomodació a 
l’HOTEL GARDEN (4*) o similar. Allotjament. 
  

2 abril DUBLÍN 
Esmorzar. Sortida per realitzar la 
panoràmica de Dublín. Travessaran les 
avingudes i places més emblemàtiques i 
belles de l’Art Georgià (segle XVIII) com 
Merrion Square, on es troben els edificis 
públics més importants de la ciutat: la 
Leinster House, la National Gallery, el Museu 
de Ciències Naturals, els edificis del govern, 
la casa i escultura d’Oscar Wilde. Visita de la 
Catedral de San Patrici i el Trinity College. A 
la tarda, visita de la Guinness Storehouse, 
una experiència molt moderna i innovadora 
de Guinness. Després de la visita, accediran 
al Gravity Bar al setè pis del edifici, que 
ofereix una vista de 360 graus de la ciutat de 
Dublín. Tornada a l’hotel. Allotjament.   
 

3 abril DUBLÍN – ROCK OF CASHEL – 
CORK – KILLARNEY 
Esmorzar. Sortida cap el sud-oest, amb 

parada i visita a la Roca de Cashel, grup 
d’edificis medievals. Continuació cap a Cork 
on realitzaran una panoràmica de la ciutat 
fundada pels víkings. Un cop finalitzada, 
sortida cap a Killarney. Acomodació i 
allotjament a l’HOTEL RANDLES (4*) o 
similar.  
 

4 abril KILLARNEY – KERRY – MUCKROSS 
– KILLARNEY 
Esmorzar. Sortida per realitzar la visita de 
l’Anell de Kerry. Pujant per les muntanyes 
més altes del país, Macgillycuddy’s Reeks, 
amb els formosos llacs de Killarney al fons, i 
passant pels petits pobles de Glenbeigh, 
Waterville i Sneem, gaudiran d’un dels més 
bells paisatges d’Irlanda. Per la tarda, visita 
dels jardins de Muckross, conjunt de fonts i 
jardins combinats amb roca calcaria. Tornada 
a Killarney. Allotjament. 

#VALLESCLUB 

5 abril KILLARNEY – BUNRATTY – MOHER 
– BURREN – GALWAY 
Esmorzar. Sortida cap el Comptat de 
Limerick al nord, parada a Bunratty i visita 
del castell i el Folk Park. Continuació cap els 
penya-segats de Moher que s’aixequen 120 
metres sobre l’oceà i s’estén fins a 8km. 
Continuació cap a Galway passant per Burren 
on podran gaudir dels seus paisatges lunars. 
Acomodació a l’HOTEL THE GALMONT (4*) o 
similar. Allotjament. 
 

6 abril GALWAY – ILLES ARAN – GALWAY 
Esmorzar. Sortida cap a Rossaveal on 
agafaran el ferri fins a Inishmore, l’illa més 
gran de les Illes Aran. Visita de la fortalesa 
prehistòrica de Dun Aengus.  A la tarda, 
panoràmica de Galway i allotjament.  
 

7 abril GALWAY – CONNEMARA – FIORD 
DE KILLARY – ABADIA KYLEMORE – 
SLIGO 
Esmorzar. Sortida cap a la regió de 
Connemara, amb paisatges salvatges, 

muntanyes, ovelles i el Parc Nacional.  Visita 
de l’abadia de Kylemore, construïda en una 
posició supèrbia, inclou la capella i els jardins. 
A continuació, agafarem un ferri per recórrer 
el fiord de Killary, l’únic del país. Continuació 
cap el nord fins a Sligo. Acomodació a 
l’HOTEL THE GLASSHOUSE (4*) o similar. 
Allotjament. 
 

8 abril SLIGO – DERRY – GIANTS 
CAUSEWAY – CARRICK À REDE – 
BELFAST 
Esmorzar. Sortida cap a Derry per realitzar 
la visita de la ciutat. Continuació cap a la 
Calçada dels Gegants, formada fa més de 60 
milions d’anys i declarat Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. Accés al pont 
penjant de Carrick-à-rède. Sortida cap a 
Belfast. Acomodació a l’HOTEL GRAND 
CENTRAL (4*) o similar. Allotjament. 
 

9 abril BELFAST 
Esmorzar. Al matí, panoràmica de la ciutat 
incloent el Belfast City Hall, la LinenHall 
Library, el Albert Royal Clock, la Catedral de 
St. Annes i el Falls Road. A la tarda, visita del 
Museu del Titànic. Allotjament. 
 

10 abril BELFAST – DUBLIN – BARCELONA 
Esmorzar. Trasllat fins a l’aeroport de 
Dublín. Sortida amb vol regular fins a 
Barcelona. Arribada. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble        2.690 € 

Suplement individual 700 € 
 

Sup. de 8 sopars  a pubs/
restaurants             320 € 

NOTA: Pressupost calculat amb 
data 15 de desembre per un 
mínim de 20 persones. Qualsevol 
alteració en la tarifa aèria, data de 
sortida, nombre de participants o 

serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 


