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03/02 

Apt. El Prat – Apt. Dublín –Howth ó Malahide – Centre de 
famílies 

     
*Trasllat a l’aeroport a càrrec del grup.* 

 

A l’aeroport de Barcelona una persona de Viatges Cum Laude us estarà esperant per ajudar-vos amb el check-

in(MARINA PASTOR  683 61 87 39) 

Hora de presentació: 10:55h 
Lloc de presentació: Aeroport El Prat, Barcelona,Terminal 1, davant els mostradors de VUELING 
Hora de sortida: 12:55h 
Vol amb VUELING: VY8720 
Hora d’arribada: 14:40h local aprox. a l’aeroport de Dublín 

 

IMPORTANT!! Heu de portar el DNI + el permís de la policia pels menors d’edat o el passaport vigent. Pes permès: 

una maleta d’equipatge a facturar 20kg  i una maleta d’equipatge de mà de màxim10kgs (no ha de sobrepassar les 

mides establertes 55x40x20cms). Més una bossa o bolso petit de màxim 35X20X20. Si supera aquests dimensions o 

pesos s’haurà de pagar 50€ per trajecte.No es pot pujar res que talli ni punxi, ni líquids a l’equipatge de mà. 

Al mostrador de facturació us demanaran la documentació per comprovar-la, per menors d’edat el DNI amb permís 

patern o el passaport individual. Pels majors d’edat DNI o passaport. Per la gent que necessiti visat, també els hi 

comprovaran. Recordeu que no són vàlides les fotocòpies ni les documentacions caducades. Recordeu si teniu 

extracomunitaris aquests hauran de portar la documentació a mà abans de facturar per passar pel mostrador de la 

documentació Passaport individual + permís de residència + list of travellers. Tota la documentació ha de ser vigent i 

original. 

15:15haprox A l’aeroport de Dublín, el conductor de l’autocarus estarà esperant al Hall de sortides amb un cartell de 

VIAJES CUM LAUDE i us portarà cap a Howth o Malahide (nom cia i xofer a reconfirmar), 

Visitarem el poble de Malahide, on podem visitar per fora el seu marevellós castell i jardins.. Si ens dona temps, 

podem visitar també la localitat de Howth, un poble pesquer a 15km al nord de Dublín, on hi podem trobar mamífers 

marins com foques que atrauen els turistes a prop del port. 

A l’hora acorada amb el xofer, agafarem l’autocar per anar fins al Meeting point amb les famílies. 

18.00h aprox. Arribada a Dublín al Meeting point de Sutton (BaysideChurch Car Park ),onus esperaran les famílies i 

la coordinadora: Sam Connell: +353 86 023 3495. (Aquestés tambéel telèfond’emergència 24h). Usdonaràla 

benvinguda i un sobre amb tota la información i el ticket de transport. 

Distribució dels alumnes, sopar i allotjament. 
 

TRES TURONS – DUBLÍN 
03-07.02.2019  (34+3) 

      



Els professors, anireu pel vostre compte fins a l’hotel MARINE ****, on hi ha una reserva per 1 habitació twin + 1 
habitació individual. 

 
HOTEL MARINE **** 

13 Sutton Cross, Burrow, 
Sutton, CO. Dublin (Irlanda) 

Tf. 00353 1 839 0000 
 
 
 
Sopar pel vostre compte i allotjament. 
 

 
Esmorzar i agafarem el pícnic per dinar. Els alumnes hauran de deixar les famílies cap a les 08.30h. 

Trobada del grup al Meeting point.  Trasllat pel vostre compte fins al centre de Dublín. Pel matí, podeu anar a veure 
la ChristChurchCathedral per fora (entrada no inclosa), la més antiga de les dues catedrals de la ciutat, i una de les 
més importants històricament. Al seu costat, hi trobem el museu Dublínia (entrada no inclosa), edifici que allotja un 
parc temàtic sobre els orígens víkings i medievals de la ciutat de Dublín. Seguidament podem anar cap a la Catedral 
de Saint Patrick, la més gran de les dues Catedrals d’Irlanda. Podeu aprofitar per dinar el pícnic al parc.  

A continuació podeu anar cap a Dublín Castle, que el podreu veure per fora, i després anirem cap a O’ConnellStreet, 
una gran avinguda comercial presidida per TheSpire, on podeu fer alguna compra.  

18.00haprox Trasllat al punt de trobada amb les famílies a càrrec del grup.  

Sopar amb les famílies i allotjament. 
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Esmorzar i agafarem el pícnic per dinar. Els alumnes hauran de deixar les famílies cap a les 08.30h.Trobada del grup 

al Meeting point. Trasllatpelvostrecomptefins al centre de Dublín.   

11.00hVisita Natural HistoryMuseum (Reserva confirmada. Presentar confirmació adjunta al dossier) 

A continuació podem visitar el TrinityCollege (entrada no inclosa). Entrada opcional per qui ho desitgi. A dins, podeu 
passejar pels seus patis i visitar la biblioteca d’investigació més gran del país. En aquesta biblioteca trobarem el Book 
of Kells (opcional). 

A continuació, podeu agafar Grafton St., el carrer comercial més important de la ciutat. És un passeig divertit amb 
músics, artistes ... Si us desvieu una mica, trobareu la famosa estàtua de Molly Malone, davant t de Saint Andrews 
Church. Al final del carrer trobareu el centre comercial St. Stephen’s Green i el propi parc St. Stephen’s Green on es 
troba l’estàtua de James Joyce.   

Podem aprofitar per fer el dinar pícnic. 

Per la tarda, podeu recórrer Dawson St., on es troba l’esglèsia de Santa Anna fins a Kildare St., on trobarem el Museu 
Nacional. Després podeu arribar fins a MerrionSquare, una de les places georgianes més boniques i amb preciosos 
jardins i la famosa estàtua d’Oscar Wilde 
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18.00haprox Trasllat al punt de trobada amb les famílies a càrrec del grup.  

Sopar amb les famílies i allotjament. 
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Esmorzar i agafarem el pícnic per dinar. Els alumnes hauran de deixar les famílies cap a les 08.30h. 

11.30hMuseum of Modern Art (Reserva confirmada. Presentar confirmació adjunta al dossier) 

En acabar la visita podem anar a visitar  la part més nova de la ciutat. Primer anireu cap a Grand Canal Dock, zona 

d’oficines noves en el gran Canal. De tornada, podeu creuar el riu Liffey i passareu per davant del monument 

aferrador de Famine Memorial i de TheCustom House.  

Dinar pícnic per la zona. 

A la tarda, temps lliure per anar de compres per la zona comercial de O’ConnellStreet, o si ho preferiu podeu visitar 

la Mundialment coneguda GuinessStorehouse (entrada no inclosa).  

18.00haprox Trasllat al punt de trobada amb les famílies a càrrec del grup.  

Sopar amb les famílies i allotjament. 
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Esmorzar amb les famílies, entrega del dinar pícnic i acomiadament. 

Trasllat al punt de trobada on un autocar us estarà esperant per portar-vos cap a l’aeroport. Però abans passarem 

unes hores a Dublín. Podeu aprofitar aquest últim dia per anar a visitar el Phoenix Park, el parc urbà més gran 

d’Europa, amb més de 700 hecàrees d’extensió, creat en un principi com a reserva de cérvols. 

Podeu fer el dinar pícnic al mateix parc. 

A l’hora convinguda amb el conductor, us traslladareu cap a l’aeroport de Dublín. Presentació a l’aeroport 2 hores 

abans de la sortida del vol. 

Hora de presentació: 13:20h 
Lloc de presentació: Aeroport Dublín, Terminal 1 
Hora de sortida: 15:20h 
Vol amb VUELING: VY8721 
Hora d’arribada:  18:40h local aprox.a l’aeroport de Barcelona, Terminal 1 

 

**FI DEL VIATGE** 

 

 


