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Des de  
1090 € 

 
GC 1881 

Irlanda + Ulster (12 dies) 

El paisatge celta per excèl·lència   

Un itinerari que us portarà per les dues cares d’Irlanda: Tant per la costa occidental, la més bella i escarpada, com per ciutats 
com Kilkenny o Dublin. Però també per l’Ulster, el conjunt de 22 comptats que resten sota domini britànic. Coneixereu la 
capital, Belfast, un centre comercial i viu al nord de l’Illa, i també l’enigmàtica i desconcertant formació geològica de la Petjada 
del gegant (Gian’s Causeway), sense oblidar els escenaris tan coneguts de les diferències entre catòlics i protestants a Derry o 
als barris perifèrics de Belfast. Tot plegat per conèixer en la seva totalitat un dels pïsos més acollidors d’Europa. 
 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
  
  

Dia 1 .- Aeroport-Belfast.  Visita al túmul de Knouth i 

de Monasterboice de camí. 

Dia 2 .- Visita de Belfast. Visita dels Giant's Causeway 

Dormir a Derry. 

Dia 3 .- Derry- Galway.Visita de Derry  

Dia 4.- Galway. Excursions a Cong i Connemara  

Dia 5 .- Galway. Excursions a les Iles Aran 

Dia 6 .- Galway-Killarney.  Penyassegats de Moher, 

Península de Dingle 

Dia 7 .- Killarney. Anell de Kerry, Parc natural de 

Killarney , Ross Castle 

Dia 8 .- Killarney- Kilkeny. Visita de Rock os Cashel  

Dia 9.- Kilkenny-Dublin. Visita de Glendalough. 

Dia 10 y 11.- Dublin (Trinity College, Guiness 

storehose, Temple bar etc...) 

Dia 12.- Retorn a la ciutat d’orígen 

 

Nota: Possibilitat d’allargar l’estada a Dublin 2 o 3 

dies, a gust del viatger 

 
Preus i condicions 

 

 

Inclou: cotxe de lloguer per als dies programats + allotjament + dossier de ruta 
(què fer, horaris, preus, mapes, suggeriments de rutes etc ..) + gestions Ulisses 
viatges. 
 
No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per complementar 
aquest viatge). 
 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys, a gust del viatger 
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Penyassegats de Moher Rock of Cashel 
  

Connemara Pub al barri Temple bar de Dublin 
  

Giant’s Causeway (Petjada del gegant) Guiness 
 


