
NADAL A IRLANDA

Sortida el 4 de desembre

Desembre es el moment 
ideal per gaudir de l’esperit 
nadalenc d’Irlanda amb el 
seu vi especiat, la xocolata 
calenta, les picades de fruita 
i les llums màgiques. 
A Belfast trobarem el Mercat 
de Nadal més tradicional, el 
centre de Galway s’engalana 
amb llums càlides i boniques 
parades de fusta i la 
famosíssima Guinness 
Storehouse ens sorprendrà 
amb la seva transformació 
més nadalenca. No ens 
oblidarem de les visites 
imprescindibles de la Illa 
Esmeralda, com son els 
Penya-segats de Moher o la 
Calçada del Gegant.
Gaudiu d’un ambient màgic 
amb nadales, música en 
directe i felicitat per tot 
arreu. 

Viatge de 6 dies amb tot 
inclòs i guia acompanyant. 
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ITINERARI

Primer dia.
Barcelona –Dublín – Galway
Presentació als taulells de facturació de la companyia Vueling de la
Terminal T1 de l’aeroport de Barcelona a les 10.00 hores. Sortida en el vol
VY8720 a les 12.15 hores (dinar no inclòs) en direcció Dublín. Arribada
prevista a les 14.00 hores i trasllat a Galway, antiga aldea de pescadors que
s’ha convertit en una ciutat bohèmia, agradable i amant de la música
tradicional. Realitzarem una visita panoràmica, caminant a través dels seus
animats carrers ,que ens permetrà gaudir del seu ambient. Temps lliure al
Mercat de Nadal, situat al centre de la ciutat, on destaca el seu carrusel
tradicional, els artistes de música en viu, espectacles de titelles i cors
escolars. Arribada al The Galmont Hotel & Spa 4* o similar. Sopar i
allotjament.

Segon dia.
Galway – Penya-segats de Moher – Bunratty Castle & Folk Park – Limerick
Esmorzar a l’hotel. A primera hora del matí sortirem a través de l’estrany
paisatge lunar de la regió de Burren, amb terres de pedra calcària.
Arribarem als impressionants penya-segats de Moher, alçats a 200 metres
sobre el nivell del mar. Gaudirem d’aquest paisatge que s’estén al llarg de 5
km entre Hag’s Head i el mirador d’O’Brien. A més de ser un impressionant
paisatge natural serveix com hàbitat a moltes espècies d’aus. Continuació
del nostre recorregut cap al Castell de Bunratty i el Parc Folklòric, on ens
aproparem a la Irlanda Medieval i del segle XIX. Dinar en ruta. Durant
aquesta visita gaudirem del seu ambient Nadalenc i coneixerem el castell,
decorat amb mobles, tapissos i obres d’art del segle XIV al XVII, i el Parc
Folklòric, una recreació d’aldea irlandesa del segle XIX. A l’hora convinguda,
continuarem cap a Limerick, ciutat ancestral situada a la vora de
l’imponent riu Shannon. Breu recorregut per aquesta ciutat extravagant,
vibrant i absolutament única considerada primera Ciutat de la Cultura
d’Irlanda. A l’hora convinguda, trasllat a l’hotel Clayton Limerick 4* o similar.
Sopar i allotjament.
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Tercer dia.
Limerick – Dublín
Esmorzar a l’hotel. Sortida a primera hora cap a Dublín i visita d’aquesta
ciutat tan íntima com un poble i tan acollidora com un pub irlandès. La
història d’aquesta ciutat es remunta a l’època vikinga i les petjades
d’aquest passat històric són encara visibles als carrerons del nucli antic.
Aquesta ciutat mil·lenària pot presumir de meravelloses catedrals i
esglésies, galeries d’art, museus i edificis històrics, però és sobretot
coneguda per les seves emblemàtiques i belles places de l’Art Georgià i
jardins públics, dels quals podrem gaudir durant tot el recorregut. Dinar.
Visitarem també la Guiness Storehouse, la fàbrica que més cervesa negra
produeix. Trobarem una esplèndida exhibició sobre la història de la
Guinness en un meravellós entorn nadalenc. El tour finalitzarà al Gravity
Bar, on podrem degustar una pinta de la mundialment famosa cervesa
negra. Continuarem el nostre recorregut amb la visita del Trinity College, la
Universitat més antiga i important d’Irlanda. Aquí trobarem l’antiga
biblioteca amb més de vint mil manuscrits que ens sorprendran per la seva
esplendor. Destaquem un tresor, el famós Llibre de Kells, manuscrit del
segle IX i obra dels monjos del monestir de St. Columba, a l’illa de Iona, al
nord d’Escòcia. Ens sorprendrà per la seva bella ornamentació i ens servirà
com a introducció als principis de l’art cristià irlandès. A l’hora convinguda,
trasllat a l’Hotel Clayton Charlemont 4* o similar. Sopar i allotjament.

Quart dia.
Dublín – Belfast
Esmorzar a l’hotel. Avui sortirem direcció Belfast, ciutat moderna que
enamora per la seva barreja d’esplendor victoriana amb estètica industrial,
a més de la seva infinitat de tresors culturals. Realitzarem la visita
panoràmica d’aquesta ciutat que va néixer com un fort envoltat de turons
sobre el riu Lagan i que des de 1920 és la capital d’Irlanda del Nord.
Destaquem l’Albert Memorial Clocktower, el rellotge que va rebre el nom
del marit de la reina Victoria, i el Belfast City Hall, reflex de l’ambició i
l’optimisme de la Belfast del 1906. Passarem també per The Falls Road, un
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dels carrers més importants de la ciutat. Dinar. A la tarda, acabarem de
gaudir de la ciutat i visitarem el nou centre interactiu Titanic Belfast, on la
reconstrucció precisa i els efectes especials ens acompanyaran a través de
la història del Titanic, des de la seva concepció a Belfast fins al primer
famós viatge i la catastròfica tragèdia final. Sopar i allotjament a l’Hotel
Maldron Belfast City 4* o similar.

Cinquè dia.
Belfast – Calçada del Gegant – Belfast
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a la Calçada dels Gegants, formació
geològica d’origen volcànic única al món, consistent en blocs verticals
hexagonals que parteixen el penya-segat i descendeixen esglaonats cap al
mar. Aquest escenari està declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat per
la Unesco i és tot un símbol de la regió. Gaudirem dels meravellosos
paisatges que ens ofereix el Nord d’Irlanda de retorn a Belfast. Dinar.
Aquesta tarda, coneixerem el seu Mercat de Nadal, amb més de 100
casetes de fusta decorades amb bonics adorns nadalencs, oferint molts
d’ells productes internacionals i amb la famosa carpa de cervesa
nadalenca. Temps lliure per gaudir del Belfast Continental Christmas
Market i de la ciutat. Sopar i allotjament a l’hotel.

Sisè dia.
Belfast – Castell de Malahide – Barcelona
Esmorzar a l’hotel. Avui sortirem a primera hora en direcció a un dels
castells medievals més antics i populars d’Irlanda, el Castell de Malahide.
Durant la visita, coneixerem la història de la família Talbot, propietaris
d’aquesta bonica fortalesa del segle XII envoltada per un bell parc.
Destaquem la sala de roure, amb el seu sostre cobert de panells de roure
tallat amb relleus que presenten escenes bíbliques, i The Great Hall, un
dels salons més bells. A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport de Dublín
per sortir en el vol directe VY8721, de la companyia Vueling, a les 14.40
hores (dinar no inclòs). Arribada prevista a la Terminal T1 de l’aeroport de
Barcelona a les 18.05 hores. Recollida d’equipatges i fi dels nostres serveis.
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Si els Mercats de Nadal finalment no s’arriben a celebrar realitzarem visites
per la ciutat amb el nostre guia acompanyant.

Aquest itinerari de viatge pot tenir lleugeres modificacions. L’ordre i
contingut de les visites serà el que es lliuri amb la documentació de viatge.
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SERVEIS I RECOLLIDES

Serveis inclosos:

•Bitllet d’avió en classe turista de la companyia Vueling, amb vol directe

des de Barcelona a Dublín, d'anada i tornada (Horaris definitius a la

documentació de viatge).

•Pensió completa durant tot el viatge amb gerres d'aigua i cafè o té

inclosos al àpats.

•Allotjament als hotels definits a l’itinerari.

•Visites definides a l’itinerari com a incloses.

•Guia local en destí durant tot el viatge.

•Acompanyant de Promoviatges durant tot el viatge.

•Assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos:

•Dinar del primer i últim dia.

•Begudes en els àpats.

•Propines.

•Extres de caràcter personal.

•Qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Important: Per fer aquest viatge cal tenir el certificat Covid Digital Europeu.
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PREUS

PREUS BÀSICS PREU CLIENT COMPRA 
ANTICIPADA

Preu base per persona en 
habitació doble

1.640€ 1.595€

Suplement habitació individual +375€.
Taxes aèries, a reconfirmar 30 dies abans de la sortida +95€

Opcional
Compra anticipada -45€
Pagament total -45€
Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 +50€.

Condicions garantides amb una participació mínima de 20 persones.

Gaudeix de les nostres promocions per viatjar a millor preu
Compra anticipada. Si contracteu el vostre viatge amb 60 dies
d’antelació a la sortida del viatge, podreu gaudir del nostre preu
especial.
Pagament total. Si en el moment de contractar el viatge dins del
termini de compra anticipada, feu el pagament total, tindreu un
descompte addicional sobre el preu especial.

Reserves forma de pagament: Pagament d’un 25% del total com a
dipòsit. El pagament de la resta caldrà fer‐lo 40 dies abans de la
sortida. Els viatgers que s’acullin al descompte de pagament total,
disposaran de 3 dies laborables per a realitzar‐lo, des de la
formalització de la reserva anticipada.
Reserves online: Pagament d’un 25% del total com a dipòsit, sigui
quina sigui la tipologia del viatge. La resta del pagament es realitzarà
40 dies abans de la sortida.
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