
  

 
 
 

Viatge al PAÍS de GAL·LES (CYMRU) 
· Setmana Santa 2023 · 

 
Del dissabte 1 al dissabte 8 d’abril del 2023 

 
 DISSABTE  · 1 ·  BARCELONA – BRISTOL – CARDIFF  

 
 Matí:            a les 10:30 h sortida i trasllat des del C/Provença, 273 (entre Pau 

Claris i Pg. de Gràcia, a tocar de l’edifici de la Pedrera), fins a l’aeroport del Prat 
de BARCELONA (BCN) Terminal 1. 

 Sortida:   a les 13:05 h Cia. EASY JET, amb el vol EJU7191 
 Arribada:  a les 14:25 h a l’aeroport de BRISTOL (MAN) 
 Tarda:  ens aproparem a BRISTOL, per tal de fer una visita panoràmica pels 

edificis i indrets més singulars i més emblemàtics d’aquesta ciutat, com és la seva 
Catedral, l’avarada del mercant SS Great Britain, primer transatlàntic amb casc 
fet de ferro del 1843 i el pont penjant de Clifton , que travessa la gorja del riu Avon, 
que es va inaugurar el desembre de 1864 i és patrimoni arquitectònic del Regne 
Unit i tot un símbol de BRISTOL.  

 Allotj./sopar: a l’LEONARDO HOTEL CARDIFF 4*o similar. 
 

 DIUMENGE  · 2 ·    CIUTAT de CARDIFF (CAERDYDD). 
             
 Matí:  visita al CASTELL de CARDIFF, situat en un indret arrecerat molt 

tranquil, al bell mig  del centre de la ciutat. Desprès de passar per moltes 
vicissituds, finalment el marquès de BUTE, un dels homes més rics d’aquells 
moments, transformà aquesta fortalesa en la fantasiosa creació, d’imitació gòtica, 
en què s’ha convertit actualment. Un cop visitat el castell, els qui vulgui podrà pujar 
a dalt de la torre normanda del segle XII, des d’on es contemplant unes magnífiques 
vistes panoràmiques de la ciutat. 

 Dinar:             en ruta  
 Tarda:           visita al MUSEU NACIONAL de CARDIFF, on podrem admirar 

diferents  peces de gran valor, que ja formen part de l'habitual fons del museu i, a 
més a més, també s’hi troba una de les millors col·leccions, després de PARÍS, de 
pintura impressionista, amb obres de Renoir, Monet i Cézanne, entre d'altres, 
llegades al museu, a mitjan segle XX, per les germanes DAVIES, dues mecenes 
gal·leses  

 Allotj./sopar: a l’LEONARDO HOTEL CARDIFF 4*o similar. 
 

 DILLUNS  · 3 ·  CARDIFF – HAY-ON-WYE – HERREFORD 
       PARC  NACIONAL de BRECON BEACONS 
 

 Matí:   visita al curiós poblet de HAY-ON-WYE, situat a la històrica regió de 
Powys, amb una població de prop de dos mil habitants, molt popular i 
universalment coneguda com a destinació dels amants de la lectura i dels llibres 



  

 
 
 

vells, ja que està farcit de llibreries antigues, que ofereixen llibres usats de diferents 
temàtiques històriques i populars.  

 Dinar:  en ruta.  
 Tarda:    visita a la preciosa ciutat d’HEREFORD (HEREFORDSHIRE), on 

destaca la seva majestuosa catedral construïda l’any 1079, Si bé és cert que la 
catedral crida l'atenció per la façana i l'interior, ricament decorat amb elements 
normands com les columnes i els arcs, també compta amb molts més tresors que 
els arquitectònics, com la gran biblioteca amb més de 1400 exemplars i 200 
manuscrits escrits entre el segle VIII i el XVI i una altre de les joies és l’enorme 
Mappa Mundi medieval més gran del món.  
Seguidament, emprendrem la travessa pel PARC NACIONAL de GAL·LES, 
BRECON BEACONS, una gran extensió muntanyosa, coneguda, principalment, 
pels seus espectaculars paisatges naturals, coronats pel cim anomenat Pen-y-Fan 
de 886 metres d’altitud, el més alt de GAL·LES del Sud. Aquesta impressionant 
regió també té una rica i agitada història i un munt de llocs fascinants de gran 
interès cultural per explorar, un paisatge envoltat de pedres neolítiques 
permanents, recintes emmurallats de l’edat del ferro, vies romanes i castells 
normands.  

 Allotj./sopar: a l’LEONARDO HOTEL CARDIFF 4*o similar. 
 

 DIMARTS   · 4 ·       CARMARTHEN – NATIONAL BOTANIC    
GARDENS – ST. DAVID’S – CATEDRAL 

 
 Matí:              sortida amb destinació a la ciutat de CARMARTHEN, on molt 

a prop hi trobarem el JARDÍ BOTÀNIC NACIONAL de GAL·LES, amb més de 
5.000 espècies de plantes que ocupen una extensió de terreny de més de 77.000 m2. 
Una de les atraccions més notables és el GRAN HIVERNACLE que, segons diuen 
els experts, és l’estructura d’hivernacle amb la nau més àmplia de les existents al 
món, ja que té 95 m de longitud i 55 m d’amplada i es troba parcialment edificada 
sota el nivell del terreny, amb una espectacular teulada construïda amb 785 panells 
de vidre, obra del gran arquitecte universal Norman Foster. 

 Dinar:  en ruta. 
 Tarda      ens aproparem fins al punt més occidental de GAL·LES, dins 

del PARC NATURAL de PEMBROKESHIRE, una de les àrees més riques i 
extenses de tot el Regne Unit, envoltada de grans penya-segats i de coves naturals 
que fan que sigui un indret propici per viure-hi una gran varietat d’aus. Un cop 
allí hi trobarem la petita i encantadora ciutat de ST. DAVID’S, amb la magnífica 
CATEDRAL que du el nom del que fou el seu fundador i actualment patró del 
PAÍS de GAL·LES. Construïda a partir del segle XII, amb restes de la cultura 
celta, normanda i saxona i d’una primitiva capella, sobre la qual va ser construïda 
i encara avui dia, és un lloc de gran devoció i pelegrinatge. 

 Allotj./sopar: a l’LEONARDO HOTEL CARDIFF 4*o similar. 
 

 DIMECRES  · 5 · BRECON – ERDDIG HALL  – CHESTER 
 

 Matí:  anirem fins a BRECON, una població comercial, que fou 
l'antiga capital del comtat de Powys i que, avui dia, guarda un cert regust 



  

 
 
 

màgic a causa de la confluència dels rius Usk i Honddu. Els seus antics carrers i, 
sobretot,  la seva gran catedral, fundada entre els segles XII i XIV per un orde 
monàstic benedictí, amb una extraordinària façana d’estil normand que forma un 
conjunt arquitectònic eclíptic que fa que sigui considerada, una de les esglésies més 
boniques del país de GAL·LES.  

 Dinar:    en ruta.  
 Tarda:            visita a la històrica CASA ERDDIG, una fascinant mansió de 

camp de principi del segle XVIII, que reflecteix la vida d’una família de l’alta 
burgesia de més de 250 anys. Conté una col·lecció de retrats de tota la saga i unes 
habitacions equipades amb uns excel·lents i autèntics tresors de teixits i papers 
pintats. A l’exterior, hi ha les dependències de l’estable, la ferreria, el taller de 
fusteria i la serradora. Tot això envoltat d’un enorme i magnífic jardí romàntic.  
Tot seguit, continuarem la nostra ruta fins arribar a la ciutat de CHESTER. 

 Allotj./sopar: a l’HOTEL ABODE CHESTER 4* o similar. 
 

 DIJOUS  · 6 ·     LLANBERIS – NATIONAL SLATE MUSEUM –    
PARC NACIONAL de SNOWDONIA –  
LLANGOLLEN 
 

 Matí:   anada fins al petit poble miner de LLANBERIS, situat al terme del 
PARC NACIONAL de SNOWDONIA, just a la falda del mateix cim SNOWDON. 
Allí visitarem el NATIONAL SLATE MUSEUM, ubicat a l'ombra d'elegants 
muntanyes de pissarra, tot començant amb la projecció d’una impressionant 
pel·lícula introductòria, seguirem amb els tallers industrials victorians, la casa de 
l'enginyer en cap i les cases dels pedrers i altres mostres que ens seran claus per 
comprendre la història de la indústria de la pissarra.  
En aquest preciós indrets tindrem ocasió de fer un recorregut amb un petit TREN 
de VAPOR que segueix el traçat del que es coneixia com el “Tramvia dels Molins” 
que connectava els molins de la pedrera principal al costat del llac Peris amb el 
punt de transbordament de Gilfach Ddu. Durant el trajecte el tren passa pel castell 
de Dolbadarn del segle XIII i transita per les ribes del llac Padarn, tot oferint-nos 
unes vistes impressionants de SNOWDON, "YR WYDDFA". el cim més alt de 
GAL·LES del Nord. 

 Dinar:  en ruta. 
 Tarda:          anada fins a la petita població comercial de LLANGOLLEN, on 

després de fer-hi una breu visita, ens aproparem fins a un embarcador, proper, on 
agafarem una barcassa que ens durà per l’aqüeducte navegable més gran del país, 
per sobre del riu Dee, sostingut per 18 arcades de pedra. Construït entre 1795 i 
1805, la impressionant estructura destaca del seu entorn i, tanmateix, d'alguna 
manera que incorporat dins de la perfecció del paisatge, convertint-se en un lloc 
atractiu i de gran singularitat que, per aquest motiu, forma part de PATRIMONI 
de la HUMANITAT.  

 Allotj./sopar: a l’HOTEL ABODE CHESTER 4* o similar. 
  

 DIVENDRES  · 7 ·      CAERNARFON – BEDDGELERT 
 

 Matí:   anada fins a CAERNARFON, l’actual capital de l’històric comtat de 
Caernarfonshire, una ciutat d’origen romà edificada al peu de la boca del riu 



  

 
 
 

Seiont, emmurallada i dominada pel més famós dels castells de GAL·LES, iniciat 
durant el regnat d’Eduard I, rei d’Anglaterra, el 1283 com a capítol definitiu en la 
seva conquesta de GAL·LES. CAERNARFON es va construir, no només com una 
fortalesa militar sinó, com a seu del govern i del palau reial. Entre molts altres 
esdeveniments, l’any 1969, el castell va guanyar fama mundial per ser l’escenari 
de la investidura del príncep Carles, com a Príncep de Gal·les i per la seva 
preeminència, en el rànquing històric, està inscrit en el PATRIMONI MUNDIAL 
de la HUMANITAT per la UNESCO.  

 Dinar:            en ruta   
 Tarda:           visita al pintoresc i acollidor poblet de BEDDGELERT, que es troba 

dins del terme del PARC NACIONAL de SNOWDONIA, envoltant per valls 
boscoses, vessants rocoses i llacs que fan que sigui uns dels millors paisatges 
naturals del nord de GAL·LES, dominats pel cim de SNOWDON, la muntanya més 
alta de GAL·LES, amb una altitud de 1.085 metres i lloc on s’explica el llegendari 
mite del gos Gelert. 

 Allotj./sopar:a l’HOTEL ABODE CHESTER 4* o similar. 

 
 DISSABTE  · 8 ·  CHESTER – Aeroport de MANCHESTER 

BARCELONA  
 

 Matí:              breu passejada per les muralles d’aquesta ciutat, de CHESTER, fins 
a l’hora del trasllat a l’aeroport de MANCHESTER (MAN).  

 Sortida:          a les 14:40 h, Cia. VUELING, vol VY8749. 
 Arribada:       a les 18:05 h, a la Terminal -1- de BARCELONA (BCN).  
 Tot seguit:      trasllat, amb autocar, fins al carrer Provença (lloc d’origen). 

* * * 
PREU: 3.465 €/persona en habitació doble - Suplement habitació individual: 425 € 

Per a inscripcions Tel. 93 241 41 42  de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 h. 
Tarda:  616 958 009  ( Pere Costa ) 

* * * 
1r Termini PREINSCRIPCIÓ: DIJOUS 2 de FEBRER 1.500 € 

2n i ÚLTIM PAGAMENT: DIJOUS 2 de MARÇ  
“ CaixaBank “  ES34 2100 3017 0822 0064 1565 

* * * 
 

PREU GARANTIT A LES PRIMERES 19 PLACES. VIATGE AMB PLACES LIMITADES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
EL PREU INCLOU: 
 
 Trasllat amb autocar d'anada i tornada a l’aeroport de BARCELONA. 
 Bitllets d’AVIÓ, anada i tornada, amb les Cies. EASY JET i  VUELING. 
 Allotjament, en règim de mitja pensió, en HOTELS de 4*.  
 Dinars en ruta, menys els dissabtes 1 i 2 (dies d’anada i tornada del viatge).  
 Un refrescs, vi o cervesa, aigua i cafè o infusions a l’hora dels àpats. 
 Autocar durant tot el recorregut. 
 Entrades a museus i recintes històrics de pagament que consten en la ruta. 
 TREN de VAPOR de LLANBERIS i embarcació aqüeducte de LLANGOLLEN.  
 Guia professional de turisme del País de Gal·les durant tot el recorregut. 
 Propines guia i xofer. 
 Persona acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona. 
 Assegurança d’assistència i anul·lació. 

 
 
EL PREU NO INCLOU: 
 

 Qualsevol cosa no especificada. 
 
 

NOTES: 
 
 El viatge no es realitzarà sense un mínim de 15 persones. 
 En cas de tenir menys de 65 anys cal avisar, ja que el preu de la totalitat d’entrades 

podria tenir un cost addicional d’aproximadament 30 €. Els preus d’alguns dels 
monuments podrien actualitzar-se aquest 2023 suposant un increment de preu. En cas 
que així sigui us ho faríem saber. 

 Els hotels indicats són de referència i en algun cas podrien canviar. 
 Des de l’agència disposem de 19 places d’avió bloquejades. Per aquest motiu només 

podem garantir el preu del viatge fins a aquest nº de places. En cas de superar-les, el 
preu de les places següents es calcularà en funció del cost dels avions en el moment de 
la reserva. 

 Qualsevol increment en el preu del combustible podria implicaria un nou increment 
en els transports, busos i ferri, i això comportaria un augment proporcional sobre els 
preus de venda oferts. 

 


