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IRLANDA EN COTTAGES FLY AND DRIVE
Una de les opcions més còmodes per viatjar a Irlanda en llibertat. Disposem d’una àmplia varietat de cottages o
cabanes disponibles als punts més turístics d’Irlanda. Ideals per fer unes originals vacances en família, en parella
o amb els amics, per visitar una regió concreta d’Irlanda, sense haver de canviar d’allotjament. Gaudiu dels
nombrosos paisatges irlandesos, la cultura cèltica, les rutes a peu o en bicicleta, les platges espectaculars. Totes
les cabanes que els oferim disposen de bones instal.lacions, per gaudir d’un bon comfort tan per petits com per
grans. Oblideu l’estress i prepareu-vos per descobrir l’encant i la bellesa d’Irlanda amb aquest paquet que us
proposem que inclou el vol, el cotxe de lloguer i l’allotjament.

Cottages situats a la costa Oest, al costat del parc
nacional de Connemara, que permetran conèixer la
ciutat de Galway, situada a només 16 km. Amb base
a Spiddal, visitareu les Illes Aran, els pobles de
Clifden , Roundstone, Leenhan i Port Killary, les
seves botigues d’artesania, pubs, etc. Zona de jocs
pels nens.

Cottages situats al comptat de Clare’s, molt famós
per la seva herència cultural i paisatgística, el Castell
de Bunratty, els penyasegats de Moher, i la regió de
Burren. També ideal per explorar la ciutat de
Limerick i Galway. Situades a la vora del llac Derg,
amb possibilitat de fer activitats aquàtiques tal com
surf, kayac, o vela. Ideals per famílies, ja que es
disposa de zona de jocs.

Cottages situats al comptat de Kerry. Un punt turístic
clau pels amants de la natura. Una zona relativament
verge, amb valls exhuberants, i una costa salvatge i
muntanyosa. També destaca la seva gent, que
acollirà a tothom qui visiti els tranquils pobles de
pescadors. Zona ideal per famílies i gent activa, ja
que existeixen nombroses rutes a peu o amb
bicicleta per la famosa Península de Dingle. Les cases
estan molt ben equipades i la majoria tenen zona de
jocs per a nens.
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PREUS PER PERSONA des de 533 eur
CONDICIONS : El nom del cottage no es confirma fins el moment d’entregar-se la documentació. Preus en base
categoria A en base a 2 persones, temporada baixa i cotxe de lloguer categoria A Polo o similar. Preus subjectes
a disponibilitat en el moment de la reserva. Tots els cottages requereixen un dipòsit com a garantia amb
TARJETA DE CRÈDIT. ENTRADES obligatòries de dissabte a dissabte JULIOL I AGOST
ELS PREUS INCLOUEN :
•
•
•
•
•
•

Bitllet avió anada i tornada directe des de Barcelona
7 nits en règim allotjament en la cottage i ocupació seleccionada segons disponibilitat
Neteja final de la cottage
8 dies de lloguer de cotxe, quilometratge il.limitat, assegurança de col.lisió i robatori, franquícia,
Impostos locals i recollida i devolució a l’aeroport de Dublin.
Taxes d’aeroport incloses ( a reconfirmar en el moment d’emissió )
Assegurança bàsica de viatge

ELS PREUS NO INCLOUEN :
•
•
•
•
•

Assegurances opcionals del lloguer de cotxe
Dipòsit de garantia des de 200 € ( TARJA DE CRÈDIT OBLIGATORIA )
Electricitat consumida de la casa durant l’estada, pagament en destí
Extres cotxe ( GPS, cadiretes nens, elevadors )
Àpats, gasolina i altres extres no especificats en l’apartat “INCLOU”
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