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20 - 29 Agost Irlanda Nord i Donegal. Calçada del Gegant i Parc Nacional. 10 dies. 
 
Després de gaudir de cinc anys seguits caminant per Irlanda sud i central fem cas a la 
recomanació dels participants i us oferim la Irlanda que ens faltava per completar el 
coneixement d’aquesta meravellosa i màgica illa. 
 
Hem trobat els millors senders, aquells que ens agrada compartir, vistes excel•lents de la costa 
atlàntica i camins d’ interior entre boscos, llogarets, prats, turons i estanys. 
 
Una pel•lícula irlandesa de grans espais i a tot color en que els protagonistes serem nosaltres. 
 
PUNTS FORTS 

 El millor d’Irlanda del Nord la suma de l’Eire i l’Ulster. 

 Caminarem per la meravella natural de la Calçada i la delícia dels estanys de Donegal. 

 Coneixerem l’interessant aiguabarreig de cultures irlandeses: la catòlica i la protestant. 

 La Irlanda més verda seguint els camins dels seus penya-segats vora mar, poblets, 
turons i boscos. 

 

 

DIA A DIA 
DIA 1, 20/08. Barcelona – Dublin 
Arribada a Dublin a primera hora de la tarda, temps per passejar per la ciutat, anar a algun pub i 
començar a integrar-nos en l’ambient Irlandès. Nit a Dublin. 
 
DIA 2, 21/08. Dublin – Donegal 
Matí a Dublin. A primera hora de la tarda trànsfert cap al Nord d’Irlanda. Arribada a Donegal i 
temps lliure per un primer contacte amb la ciutat. Nit a Donegal. 
 
DIA 3, 22/08. Slieve League 
Recorregut ple d’història per un dels grups de penya-segats costaners més alts d’Europa amb 
una alçada que s’atansa als 600m. Fantàstiques vistes i passeig en el temps per una zona 
ocupada en diferents èpoques des de els primers cristians fins a la Segona Guerra Mundial. Nit 
a Donegal. 
 
Recorregut aproximat: 13 km. Desnivell: + 700 m – 750 m 
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DIA 4, 23/08. Glen Head 
Iniciarem el recorregut en un racó meravellosament remot de Donegal, que ofereix 
espectaculars paisatges costaners i muntanyencs, incloent la vall solitària que baixa fins a 
l’entrada del Port amb un ric patrimoni cultural i arqueològic com la torre de senyals de Glen 
Head. Nit a Letterkenny. 
 
Recorregut aproximat: 13 km. Desnivell: + 500 m – 600 m 
 
DIA 5, 24/08. Errigal i el Parc Nacional de Glenveagh 
Pel matí, anirem a la muntanya més alta del comptat de Donegal: Errigal ( 751 m ), muntanya 
solitaria que ens premiarà amb majestuoses vistes en totes direccions, potser les millors 
d’Irlanda. Per la tarda, ens traslladarem al Parc Nacional de Glenveagh. La seva màgia està en 
ser un dels últims llocs d’Irlanda als quals l’home ha tingut accés. Definit com “el cel a la terra, 
pacífic, bell, encantador i històric”, és el més gran dels sis parcs nacionals que té Irlanda, on 
amb una mica de sort podrem veure a un dels dos ramats de cérvols vermells més grans 
d’Irlanda. 
 
Recorregut aproximat: 7 km. Desnivell: + 700 m – 700 m / 7 km. Desnivell: +250m -250 m 
 
DIA 6, 25/08. Horn Head i Parc Forestal de Ards 
Pel matí, descoberta dels penya-segats de Horn Head, una preciosa joia amagada i molt 
desconeguda que no té res a envejar als seus germans de Slieve league o cliff of Moher. Per la 
tarda, el Parc Forestal d’Ards amb una gran varietat de paisatges i hàbitats, que van des de 
dunes de sorra fins a coníferes i boscos de fulla caduca. 
 
Recorregut aproximat: 5 km. Desnivell: + 200 m – 200 m / 8 km. Desnivell: +200m -200m 
 
DIA 7, 26/08. The Bloody Hill 
La Bloody hill, modesta cimera però sens dubte, un dels millors miradors costaners. El seu nom 
és degut a una roca de quarsita tacada amb un mineral que dóna un to vermellós al sol de la 
tarda. La seva costa, ja coneguda pels celtes, tota una meravella de la natura, però també 
perillosa i brava. Per la tarda trànsfert fins al poble de Buncrana on ens allotjarem. 
 
Recorregut aproximat: 10 km. Desnivell: + 400 m – 400 m 
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DIA 8, 27/08. The Urris Hills 
Els turons d’Urris, esculpits durant l’era glacial, no són molt alts, però si molt 
recomanables i més desafiants del que un es pensa. Es poden veure vistes espectaculars des 
d’ambdós costats i en un dia clar fins i tot, Escòcia. També gaudirem de les sorres daurades de 
Lenan Strand i dels dos petits llacs amb un caire irlandès molt característic. 
 
Recorregut aproximat: 10 km. Desnivell: + 650 m – 450 m. 
 
DIA 9, 28/08. La Calçada del Gegant 
Ruta costanera amb molta varietat de paisatges amb el atractiu de creuar la calçada del 
gegants, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Darrera nit del viatge a Portrush. 
 
Recorregut aproximat:14 km. Desnivell: + 400 m – 400 m 
 
DIA 10, 29/08. Portrush – Barcelona 
Pel matí trànsfert a l’aeroport de Dublin i vol a Barcelona. 
 
 
Per tal de garantir la seguretat dels participants i el correcte desenvolupament de l’activitat, 
Bonviure es reserva el dret de modificar els itineraris si les condicions atmosfèriques o l’estat 
del terreny o qualsevol altra causa així ho requereixin 
 
 

FITXA TÈCNICA 

 
1299€, sense vols. 
1459€, amb vols i sense taxes. 
 
Suplement per habitació individual: 350€ (places limitades, si us plau, consulta’ns disponibilitat). 
 
Nombre mínim de participants: 8 
Nombre màxim de participants: 17 
 
INCLOU 

 El vols directes d’anada i tornada entre Barcelona i Dublin, sense taxes (només per 
l’opció amb vols inclosos, places amb vols inclosos limitades, consulta’ns disponibilitat). 

 Allotjament i esmorzar de tots els dies (9 nits). 

 El sopar de la darrera nit. 

 El guia titulat de muntanya de Bonviure durant tota l’estada. 
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 Tots els trànsferts necessaris per fer les activitats descrites en el Dia a Dia. En transport 
privat. 

 El transport dels equipatges. 

 Assegurança d’accidents a muntanya. 

 Assegurança bàsica de viatge i trekking. 

 Direcció i gestió tècnica del viatge. 

 L’IVA. 
 
NO INCLOU 

 Les taxes aèries (32€ a 29/10/2019). 

 Tots els sopars tret del darrer. 

 Els pícnics de migdia, que podràs comprar al mateix allotjament o a les botigues dels 
pobles. 

 Les entrades a museus, abadies i monuments. 

 El bus dins el PN de Glenveach (2-3€). 

 Tot allò no especificat en l’apartat “Inclou”. 
 
ALLOTJAMENTS 

A Dublín, en hotel, 1 nits en habitacions dobles amb bany 
A Donegal, en hotel, 2 nits en habitacions dobles amb bany. 
A Letterkenny, en hotel, 3 nits en habitacions dobles amb bany. 
A Buncrana, en hotel, 2 nits en habitacions dobles amb bany. 
A Portrush, en hotel, 1 nit en habitacions dobles amb bany. 
 
Si voleu més informació sobre els allotjaments, no dubteu en consultar-nos-ho. 
 
A l’hora de compartir habitació òbviament es prioritzaran les preferències personals de 
compartició (parelles, amics/gues, afinitats sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). Si 
no hi ha cap preferència d’aquesta mena, el guia buscarà el consens dels participants per trobar 
la millor solució possible a la distribució, podent-se donar el cas d’alguna habitació compartida 
per persones de diferent sexe. 
 
NIVELL  
Bons camins en general, algun tram de glevers, mulleres i roquissars. Desnivell mitjos de + 550 
m – 550 m. Màxim en un día 950 m en pujada i baixada dividits en un itinerari de matí i un de 
tarda. Recorreguts mitjos diaris 12 km. 
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MATERIAL  

 Botes de senderisme de material impermeables 

 vestimenta de muntanya per capes amb impermeable-paravent.  

 Gorra, ulleres de sol, cremes solars.  

 Bastons per caminar, recomanats.  

 Motxilla petita per les excursions.  

 Bossa de viatge on podreu posar la resta de la roba i objectes personals.  

 MOLT IMPORTANT: la roba i calçats (botes) han de protegir de la pluja. 

 

Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material. 
 
ASSEGURANCES 
Bonviure inclou, en aquest viatge una assegurança d’accidents en muntanya, que cobreix 
únicament els primers auxilis i trasllat de l’accidentat a un centre hospitalari o mèdic (amb 
quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant). 
És una pòlissa de reemborsament que podeu emprar en cas d’accident, primer abonant els 
diners i després amb les factures i informe mèdic pertinent us retornaran les quanties incloses 
per l’assegurança.  
 
En aquest viatge també està inclosa una assegurança bàsica de viatge i trekking (amb quanties 
de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).  
 
Per aquest destí és molt recomanable disposar de la tarja sanitària europea, que abarateix 
costos d’assistència i estalvia tràmits. Aquesta tarja és gratuïta i es pot tramitar directament 
per internet (i es rep al domicili al cap d’uns dies). Aquí en teniu l’enllaç per si voleu més 
informació i sol•licitar-la: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp 
 
Si voleu ampliar l’assegurança, nosaltres us ho podem gestionar: consulteu-nos les 
assegurances que us podem oferir. 
 
Igualment, si esteu interessats en contractar una assegurança de cancel•lació del viatge, 
Bonviure us la pot proporcionar. Per tal que tingui validesa legal, cal que ens la sol•liciteu al 
mateix moment en què feu el pagament de la primera bestreta o com a màxim 4 dies més tard. 
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RESERVES 

Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge. 

Per telèfon trucant al 93 823 0527 O BÉ AL 626 887 243. 

Per e-mail escrivint a bonviure@bonviure.com 

 

Contactarem amb vosaltres per e-mail o per telèfon i us direm si disposem de places per 

aquest viatge. 

Un cop sapigueu si disposem de places en aquest viatge i voleu reservar-ne una/es cal fer un 

ingrés d’una bestreta de 300 € per persona al compte corrent que us indicarem. 

Fet l’ingrés, envieu un mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confirmar-vos 

que l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment, aproximadament un mes 

abans de la data de sortida. Quan ens apropem a la data del viatge, rebreu per mail les últimes 

informacions com el lloc i hora de trobada del grup, material que cal dur, el temps que es 

preveu etc. 

A Bonviure realitzem la immensa majoria de viatges, també amb places inferiors a les mínimes. 

si vols, pots saber el nombre de participants apuntats en el moment de la teva reserva. Per la 

realització d’aquest viatge és necessita un grup mínim. En cas de no arribar a aquest mínim, o 

per alguna causa de força major, l’agència podrà a anul•ar el viatge fins a 20 dies abans de la 

sortida, quan el viatge és de més de 6 dies, i 10 dies abans de la sortida quan el viatge és de 2 a 

6 dies. en aquest cas reemborsaríem al participant el total de les quantitats prèviament 

abonades a Bonviure. 

En cas de cancel•lació per part del client s’intentarà ocupar la plaça amb un altre client per 

reduir al màxim les despeses que se’n puguin derivar.  

Segons el reial decret –llei 23/2018 els preus establerts en el contracte només es poden 

revisar, fins a 20 dies abans de la sortida, per incorporar variacions del preu dels transports, 

inclòs el cost de carburant, les taxes i impostos relatius a determinats serveis i els tipus de 

canvi aplicats al viatge organitzat. 

Bonviure GC 1829 no es fa responsable de les alteracions que puguin ocasionar-se en el 

programa i no assumirà les possibles despeses originades per vagues, retards, cancel•lacions o 

mal funcionament dels transports, inclemències climatològiques, estat de les carreteres, 

accidents, desastres naturals o qualsevol altra causa aliena a la responsabilitat de Bonviure. 
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