PARTIDAS GARANTIDAS

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

PENHASCOS DE MOHER

DUBLIN

TESOUROS DA IRLANDA
8
15

DIAS
VISITAS

13
7

REFEIÇÕES
P. A. BUFFET

1º DIA LISBOA / DUBLIN
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da
hora da partida, para formalidades de embarque
assistidas pelo nosso representante. Partida em
voo regular com destino a Dublin. Chegada, desembarque e encontro com o assistente local de língua
portuguesa, que acompanha o transporte ao hotel.
Saída para Dublin e transporte ao Hotel Camden
Court ****, ou similar. Alojamento, jantar e encontro com o nosso guia privativo no hotel.
2º DIA DUBLIN
Pequeno-almoço buffet. Damos início à descoberta
da capital Irlandesa, Dublin, visitando, na Universidade (Trinity College), a antiga Biblioteca onde se
encontra o famoso livro de Kells, manuscrito do
século IX, produto basilar do movimento monástico
irlandês. Seguidamente continuamos a nossa visita pelas praças georgianas, o Parlamento, a Dame
Street, onde se encontra o Castelo de Dublin, as
Catedrais de Christ Church e de S. Patricio. Almoço em restaurante local. De tarde, continuamos
a nossa visita para a fábrica de cerveja Irlandesa
Guinness. Após visita e degustação da tão afamada
cerveja, admiramos desde o “Gravity Bar”, situado
no último piso do edifício, a mais interessante vista
sobre toda a cidade. Continuamos para o maior parque europeu, o Fenix Park, passando pela O´Connell
Street, a mais famosa avenida de Dublin. Regresso
ao hotel. À noite saída para um jantar típico com
espetáculo de música e sapateado Irlandês, Irish
Dance. Regresso ao hotel. Alojamento.
3º DIA DUBLIN / KILKENNY
Pequeno-almoço buffet. Saída para o condado de
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Kilkenny em direção à sua capital, com o mesmo
nome, que é considerada a mais bem conservada
das cidades medievais da Irlanda. Chegada e visita da catedral medieval. Almoço em restaurante local. De tarde, visita ao conhecido Castelo de
Kilkenny, construído no séc. XII. No castelo destacam-se a biblioteca, a ala chinesa, a “Long Gallery”,
onde se encontra em exposição parte do acervo da
National Art Gallery, e os espantosos jardins. Tempo livre no centro histórico, para desfrutar desta
encantadora cidade, antes de partir para o hotel.
Alojamento no Hotel Kilkenny ****, ou similar.
Jantar incluído.
4º DIA KILKENNY / CORK / DESTILARIA DE WHISKEY
JAMESON / LIMERICK
Pequeno-almoço buffet. Partida para Cork. Situado
na costa Sul, Cork é o maior de todos os condados
da Irlanda e em muitos sentidos o mais variado.
A cidade de Cork é a terceira maior da Irlanda e o
berço da República. Em termos histórico-culturais,
uma cidade incontornável. Chegada e visita panorâmica da cidade de Cork, com destaque para o canal
e o porto antigo, a rua de S. Patrício, a Catedral e a
zona de compras. Cork é também conhecida como
a capital gastronómica da Irlanda e, neste contexto,
sugerimos uma visita ao histórico Mercado Inglês.
Almoço em restaurante local. Após o almoço, saída para a destilaria Jameson em Middleton para o
tour das instalações e degustação de whiskey. Continuação da viagem em direção ao noroeste para Limerick. Chegada e alojamento no Hotel Castletroy
****, ou similar. Jantar incluído.
5º DIA LIMERICK / PENHASCOS DE MOHER / BURREN
/ ZONA DE GALWAY
Pequeno-almoço buffet. Breve visita panorâmica
da cidade de Limerick. Continuação para visita aos
Penhascos escarpados de Moher, a 200 metros
de altitude ao longo de 8 km de costa, oferecendo

uma das mais impressionantes vistas da Irlanda.
Em dias de céu totalmente limpo são visíveis as
ilhas de Aran, a Baía de Galway, assim como os vales e picos de Connemara. De seguida, partida para
Burren. Os 100 quilómetros quadrados do Burren
National Park no noroeste de Condado Clare, compostos de pedra calcária cársica são, efetivamente, uma parte excecional da paisagem da Irlanda.
Almoço em restaurante local. Continuação para
Galway, que é considerada uma das cidades mais
joviais da Irlanda, conhecida como a "Cidade das
Tribos". À chegada iniciamos a visita panorâmica,
destacando-se a Shop Street, Eyre Square e aCatedral. Transporte ao Hotel Nox ***, ou similar.
Jantar e alojamento.
6º DIA ZONA DE GALWAY / KYLEMORE / WESTPORT
/ SLIGO
Pequeno-almoço buffet. Partida para o magnífico
Parque Nacional de Connemara, onde água, terra
e ar se reuniram num espetáculo de indescritível
beleza natural. Paramos para visitar a abadia Vitoriana de Kylemore, uma fantasia neogótica, harmoniosamente integrada na aridez da paisagem.
Continuamos ao longo do fiorde de Killary onde
almoçamos em restaurante local. De tarde sucedem-se paisagens onde o verde dos campos e
dividido por labirintos de muretes de pedra granítica e onde a presença do maciço montanhoso de
Croagh Patrick nos traz a memória as mais puras
tradições celtas misturadas com o culto cristão de
St. Patrick. Paragem e tempo livre na singular e
colorida vila de Westport. Continuação para Sligo.
Alojamento e jantar no Hotel Sligo Park ****,
ou similar.
7º DIA SLIGO / DERRY / CALÇADA DOS GIGANTES /
BELFAST
Pequeno-almoço buffet. Em hora a indicar localmente partida para norte, até à pequena e típica
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CIRCUITO TUDO INCLUÍDO conforme itinerário
DUBLIN • KILKENNY • CASTELO DE KILKENNY • CORK • LIMERICK • PENHASCOS DE MOHER
GALWAY • KYLEMORE • WESTPORT • SLIGO • DERRY • CALÇADA DOS GIGANTES • BELFAST
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cidade amuralhada de Derry. Visita panorâmica da
cidade que conserva intactas até aos dias de hoje
as suas sete portas de entrada. Seguimos em direção à Calcada dos Gigantes. Património Mundial da
UNESCO, esta formação rochosa com mais de 60
milhões de anos atrai milhares de visitantes todos
os anos. Almoço em restaurante local. Continuação em direção a Belfast, a segunda maior cidade
da Irlanda, depois de Dublin. Alojamento no Hotel
Europa ****, ou similar. Jantar incluído.
8º DIA BELFAST / DUBLIN / LISBOA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita
panorâmica da capital da Irlanda do Norte, cheia de
história e orgulho. Visitamos os bairros católico e
protestante, o muro da vergonha onde se encontram os famosos grafites, a câmara municipal e
passamos pelos estaleiros onde foi construído o
Titanic e de onde saiu para fazer a sua primeira viagem até Liverpool. Em hora a combinar, assistência
e transporte ao aeroporto de Dublin para formalidades de embarque. Partida em voo regular de regresso a Lisboa. Chegada. FIM DA VIAGEM.
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DATAS DE PARTIDA GARANTIDAS
JUNHO
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JULHO

8
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AGOSTO

5

12 19 26
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O PREÇO INCLUI

O alojamento em Galway terá as seguintes alterações: nas partidas de 8Jul
e 5Ago será no Hotel Connemara Coast****, ou similar; nas partidas de 15Jul
e 26Ago será no Hotel Clybaun****, ou similar; na partida de 22Jul será em
Loughrea, no Hotel Loughrea****, ou similar; na partida de 29Jul será em
Lisdoonvarna, no Hotel Burren***, ou similar; na partida de 2Set será no
Oranmore Lodge****, ou similar.

DATAS DE PARTIDA

• Visita da fábrica de cerveja Irlandesa
GUINNESS, com degustação.
• Visita da CALÇADA DOS GIGANTES,
formação rochosa com mais de 60 milhões
de anos património Mundial da UNESCO.
• Visita da destilaria JAMESON e
degustação de whiskey irlandês.

DUBLIN
LIMERICK

PREÇO POR PESSOA

O DIFERENCIAL DESTE CIRCUITO

KYLEMORE

GALWAY
MOHER

Jun + 8, 15Jul +
26Ago + Set
22, 29Jul + 5, 12,
19Ago

DUPLO

INDIVIDUAL

CRIANÇA

€ 1.795

€ 2.125

€ 1.545

€ 1.845

€ 2.175

€ 1.595

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 125 (saída de Lisboa).
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. Preço da criança (2-11
anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

• Passagem aérea classe económica em voos regulares AER Lingus de
Lisboa com direito ao transporte de 20 kg de bagagem;
• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde o
1º dia no hotel em Dublin ao aeroporto de partida, no destino;
• Assistente de língua portuguesa, à chegada no aeroporto de Dublin,
para transporte ao hotel;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet irlandeses;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
• Visitas panorâmicas orientadas pelo nosso guia privativo em: Dublin, espetáculo de música irlandesa, Biblioteca da Universidade
da Santíssima Trindade, fábrica de cerveja Guinness, Kilkenny, catedral e castelo de Kilkenny, Cork, destilaria de whiskey Jameson,
Limerick, penhascos de Moher, Galway, abadia de Kylemore, Derry,
calçada dos Gigantes e Belfast;
• Seguro de Multiviagens – capital de € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 125.
* Seguros complementares pág. 122

NOTA IMPORTANTE

Serviço de snacks durante os voos são pagos no local consoante o
que for consumido.
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