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Mini-Estada

Athlone

Athlone està situada just al cor d’Irlanda en el comtat de West-
meath, coneguda  pels seus paisatges. Està construïda al llarg 
del riu Shannon, el riu més llarg d’Irlanda i en els últims deu 
anys s’ha desenvolupat com un punt turístic important a Irlan-
da. Athlone és una de les 21 ciutats irlandeses emmurallades i 
està plena d’història.

Opció família

Edats, dates i preu

Quan: De setembre a juny

Durada: 4, 5 o 6 dies

Grup escolar de màxim 50 
alumnes. Un professor/a per 
cada 15 alumnes.

Preu: Programa fet a mida 
(preguntar per pressupost)

Mini Estada a Athlone

•	 Una ciutat històrica important al centre d’Irlanda.

•	 Situat a 1,5 hores de Dublín, Galway, Kilkenny, Limerick.

•	 Les famílies d’acollida acompanyen cada dia amb cotxe els 
estudiants cap a l’escola.
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Tarda Activitats | Athlone 
•	 Visita guiada a peu a Athlone 

•	 Visita al castell d’Athlone 

•	 Esports gaèlics amb entrenadors

•	 Caça de excavadors de selfie Creuer del riu 

•	 Viking a Shannon (d’abril a octubre) 

•	 Classes de ball tradicional irlandès 

•	 Jocs de bitlles i diversió 

•	 Natació al centre esportiu Athlone 

•	 Circular amb bicicletes per Athlone  
(inclou lloguer de bicicletes per a tot el dia) 

•	 Taller d’arts i manualitats 

•	 Cinema Athlone

•	 Kayak Ruta del banc de Shannon 

•	 Athlone centre comercial de la ciutat 

•	 Luan galeria d’art

•	 Tarda de cine a l’aula del l’escola

Sortides i excursions possibles
•	 Zoo de Dublín i visita al parc de Phoenix

•	 Powerscourt House & Gardens

•	 Cliffs of Moher i Galway

•	 Museu Titanic de Belfast (visita autoguiada)

•	 Centre Nacional Aquàtic 

•	 The Irish National Stud & Gardens (inclou visita guiada)

•	 Ciutat medieval i castell de Kilkenny (visita autoguiada)

•	 Ciutat de Galway amb guia professional

•	 Vida tradicional irlandesa a Causey Farm (mitja jornada 
o completa)

•	 Parc temàtic de Tayto (atraccions il·limitades)

•	 Howth + Newbridge House and Farm  
(Granja escola)

•	 National Bird of Prey Center, casa Russborough

•	 Glendalough, Monastic Site i Parc Nacional

•	 Vall de Cloghoge

•	 Caminada per Bray Cliff 

•	 Visita de dia complet a la ciutat de Dublín (sense tour)

•	 Visita d’un dia complet a la ciutat de Galway (sense tour)

La majoria de grups participen en una 
excursió d’un dia complet. Els grups es 
reuneixen aproximadament per a les 
08:30 i surten amb autocar privat a les 
08:45, tornem aproximadament a les 
17:30. Les excursions a penya-segats 
de Moher requereixen sortir una mica 
abans i la tornada també és posterior (no 
recomanable per als més petits).


