IRLANDA

SOMNIS VERDS I BLAUS INFINITS
Del 19 al 28 de juliol de 2019
PROGRAMA
La República d’Irlanda (Éire, en irlandès) amaga racons espectaculars. A la també
anomenada Illa Maragda pels seus paisatges verges color verd intens, hi trobarem petits
pobles plens de llegendes i història que ens transportaran a un conte de fades. Es tracta d’un
dels països menys poblats, menys industrialitzats i menys deteriorats d’Europa Occidental,
mantenint verges inﬁnitats de muntanyes, penya-segats de vertigen, llacs, illes i platges al
llarg dels seus més de 3000 km de litoral. La riquesa de la seva cultura, la seva història, la
seva forta tradició literària juntament amb la màgia d’aquests indrets prometen un viatge
inoblidable. La seva gent, amable i simpàtica amb el visitant, presumeixen del lloc on viuen, i
faran que no t’oblidis mai de la màgia d’un país del qual se senten tan orgullosos.
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Alguns records del primer viatge a Irlanda:
– Només d’arribar una de les primeres sensacions que vaig tenir des del moment que vam
començar a desplaçar-nos per les seves carreteres era la de viatjar a través d’un passadís o
semi túnel de color verd, envoltat de ﬂors, per unes vies sovint estretes però al mateix temps
tranquil·les i amb no gaires senyals de trànsit. Quan ens creuàvem amb un altre vehicle
buscàvem una zona una mica més ampla per poder passar els dos, ens saludàvem i
continuàvem la nostra ruta quasi fregant la verdor dels vorals. Hi havia vaques per tots els
camps, incapaces d’acabar-se tota l’herba atapeïda que els cobreix, eren curioses i tant les
podies trobar arran dels penya-segats que voregen la costa com dalt d’un cim. Plovisquejava,
bufava una mica de vent, sortia el sol, feia calor, més tard fresca…les 4 estacions el mateix
dia.
Caminàvem per bons camins, ben cuidats, amb olor d’herba fresca, perfumats per l’Atlàntic i
sempre aire pur. Estava força ennuvolat –avui fa bon dia ja veureu que lluirà el sol- ens diu la
Mary mentre esmorzem i dissimulem la nostra incredulitat, al cap d’una hora feia sol!

PUNTS FORTS D’AQUEST VIATGE
El Parc Nacional de Killarney amb els seus paisatges de muntanya com el Mont
Mangerton rius, catifes de molsa, rouredes, ramats de cérvols i llacs com el Mukcross.
Tot plegat fa que sigui un dels més emblemàtics del país.
El sender ‘Ring of Kerry’ amb espectaculars paisatges costaners, petits poblets, ruïnes
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medievals i platges verges.
La pintoresca i encisadora península de Dingle on el verd es barreja amb el blau de
l’oceà i la sorra blanca d’algunes de les seves platges.
Doolin del comptat de Clare on caminarem pels espectaculars ‘Cliﬀs of Moher’ uns dels
penya-segats més alts d’Europa que han sigut escenari de vídeos i pel·lícules com per
exemple el 2009 de la pel·lícula Harry Potter i el misteri del príncep.
Dublín, la capital irlandesa condensa el llegat d’una Irlanda màgica i rural amb la vida
cosmopolita.
Ens allotjarem en càlids i acollidors B&B que ens oferiran un bon esmorzar. Dinarem a
mig camí del què haurem comprat en botigues i per sopar tindrem possibilitats per a
tots els gustos, tot molt fresc i ben cuinat: sopes, amanides, salmó, lluç, musclos,
gambes, vedella, pollastre, etc.
Els pubs són sovint locals socials on hi podem trobar tota la família, sopar-hi abans de
les 8 del vespre i després beure una bona cervesa escoltant música en viu.

ITINERARI
Hem preparat una combinació d’itineraris per la costa oest irlandesa, tots ells poden fer-se
sense diﬁcultat amb distàncies diàries de 10 a 14 kilòmetres i amb desnivells al voltant d’uns
400 a 500 metres de desnivell diari acumulat, excepte un dia que si el temps ho permet,
tenim un desnivell de 680 metres.
Cada dia tenim un itinerari alternatiu per si la meteorologia no acompanya, una ruta per la
mateixa zona però més curta i més protegida. Aquesta és una de les particularitats d’Irlanda,
s’han de tenir ‘plans B’ cada dia.
Enllaç web que us recomanem: National Geographic considera el sud-oest d’Irlanda com un
dels 10 millors destins del planeta pel senderisme.
Dia 1: Vol BCN – Dublín i trasllat a Killarney. Nit a Killarney.
Dia 2: Ruta pel Parc Nacional de Killarney. Nit a Killarney.
Dia 3: Ruta per una part del ‘Ring of Kerry’ i Abbey Island. Nit a Killarney.
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Dia 4: Travessa per la zona del llac Anascaul. Nit a Dingle.
Dia 5: Travessa per la Dingle way. Nit a Dingle.
Dia 6: Travessa per la península d’Slea Head. Nit a Doolin.
Dia 7: Travessa pels Cliﬀs of Moher. Nit a Doolin.
Dia 8: Travessa pel Black Head. Nit a Doolin.
Dia 9: Dublín – visita del centre històric i temps lliure. Nit al centre de Dublín.
Dia 10: A l’hora convinguda trasllat a l’aeroport per agafar el vol de tornada a Barcelona.

PREUS
Grup de 15 a 18 persones: 1.195 € per persona
Grup de 10 a 14 persones: 1.395 € per persona

INCLOU
Guia de Giroguies
9 nits d’allotjament en habs. dobles amb bany
9 esmorzars i 3 sopars
Transport interiors amb vehicle privat
Assessorament en temes de muntanya i material
Organització tècnica
Impostos

NO INCLOU
Vol Barcelona – Dublín – Barcelona
Suplement habitació individual: 225 €
Tot el no especiﬁcat a l’apartat “inclou”

A tenir en compte:
És obligatori que TOTS els participants tinguin una assegurança d’assistència en viatge,
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tipus RACC o d’altres companyies que ofereixen aquest servei. No n’hi ha prou amb la
de la FEEC, aquesta cobreix accidents però no malalties. Si una persona es posés
malalta i hagués de tornar abans o s’hagués de quedar més dies allà, o bé s’ha de
tornar anticipadament per un problema familiar, etc. podria suposar una despesa
important, per tant s’ha de tenir aquest risc cobert.
També és molt recomanable fer-se una assegurança d’anul·lació per cobrir possibles
causes justiﬁcades que puguin provocar la cancel·lació del viatge. Així podem comprar
els vols amb antelació i millors preus, i al mateix temps estar coberts i no perdre diners
en cas d’anul·lació.
Per tal de garantir la seguretat dels participants ens reservem el dret de modiﬁcar o
canviar les caminades si les condicions meteorològiques ho aconsellen.

VOLS
Uns 250 € amb una maleta a la bodega a data 14/11/2018

|5

