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PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Dublin
Chegada no aeroporto de Dublin, recepção e traslado para o hotel. Jantar e hospedagem.

NOTA IMPORTANTE: De modo a podermos garantir todos os serviços, a chegada a Dublin deverá ocorrer 
antes das 17h.

2º Dia - Dublin > Galway
Café da manhã. Visita da cidade de Dublin, incluindo entrada no Colégio de Trinity, onde poderá observar 
o livro de Kells, datado do séc. VIII, e um dos mais belos manuscritos iluminados do mundo. Após o 
almoço, visita de uma destilaria e degustação do famoso whisky irlandês. Continuação da viagem para 
Galway. Jantar e hospedagem.

3º Dia - Galway > Penhascos de Moher > Galway
Após o café da manhã, viagem até aos Penhascos de Moher, uma das maiores atrações da Irlanda. Estes 
impressionantes penhascos erguem-se a 230 metros do solo e estendem-se
ao longo de 8 km pela costa. Continuação pela pitoresca e inesquecível paisagem de Burren, famosa 
pelas suas grandes extensões de pedra calcária, cortada por fendas e praticamente desprovida de 
�orestas e lagos. Almoço. Regresso à região de Galway. Jantar e hospedagem.

4º Dia - Galway > Sligo
Café da manhã. Saída em direção a Sligo pela região de Connemara, salpicada de lagos e montanhas 
escarpadas. A Norte deparamo-nos com um cenário verdadeiramente espetacular, o porto de Killary, 
situado num magní�co forde, o único existente na Irlanda. Continuação da viagem e visita à Abadia de 
Kylemore. Construída originalmente como um castelo, é hoje uma abadia beneditina e um dos melhores 
exemplos da arquitetura neo-gótica irlandesa. Almoço e chegada a Sligo. Jantar e hospedagem.

5º Dia - Sligo > Donegal > Derry
Após o café da manhã, saída para Drumcli� onde se encontra o túmulo de um dos poetas mais famosos 
da Irlanda, W.B.Yeats. Continuação para os penhascos de Slieve League, conhecidos por serem 
considerados as falésias mais altas da Europa. Parada para apreciar estas deslumbrantes paisagens 
costeiras. Almoço. Continuação para Derry. Jantar e hospedagem.

6º Dia - Derry > Calçada do Gigante > Belfast
Café da manhã. Saída para a magní�ca região da Calçada do Gigante. Visita. Esta pitoresca paisagem 
criou-se a partir de erupções vulcânicas e faz parte do Patrimônio Mundial
da UNESCO, sendo considerada a 8ª maravilha do mundo. Almoço. Continuação para Belfast. Visita 
panorâmica da cidade de Belfast, com destaque para o centro comercial com a sua larga região pedonal 
e a Prefeitura imponente. Jantar e hospedagem.

7º Dia - Belfast > Dublin
Café da manhã. Visita do Titanic Belfast, novo centro de visitas distribuído por nove galerias que através 
de exposição interativa conta a história do Titanic desde a sua construção ao seu �nal trágico. Saída em 
direção a Dublin. Almoço. Chegada ao hotel e check-in. Em hora a combinar, saída para jantar típico 
irlandês com música e danças tradicionais num dos famosos pubs da cidade. Regresso ao hotel e 
hospedagem.

8º Dia - Saída de Dublin
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

7 Cafés da manhã bu¹et e 13 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslado de chegada e saída;
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);

Acompanhamento durante toda a viagem por um guia Abreu em idioma português;
Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Dublin e Belfast;
Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Galway, Penhascos de Moher, Burren, Sligo, 
Connemara, Drumcli¹, Penhascos de Slieve League e Calçada do Gigante;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Colégio de Trinity, Destilaria de Whisky, 
Centro de visitas dos Penhascos de Moher, Abadia de Kylemore, Calçada do  Gigante e Titanic Belfast.

NÃO INCLUI

As refeições não incluem bebidas. Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços 
incluídos (item acima). 

HOTÉIS PREVISTOS

Dublin: Clayton Burlington Road
Galway: Connemara Coast Hotel
Sligo: Sligo Park Hotel
Derry: City Hotel Derry
Belfast: Europa

DATAS

2019 – Saídas em 19 e 26 de maio; 16 e 23 de junho; 14, 21 e 28 de julho; 11, 18 e 25 de agosto; 8, 15 e 22 
de setembro.

OBSERVAÇÕES

Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis e ou 
cidades diferentes dos indicados no roteiro.

VALOR POR PESSOA

Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours.



PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Dublin
Chegada no aeroporto de Dublin, recepção e traslado para o hotel. Jantar e hospedagem.

NOTA IMPORTANTE: De modo a podermos garantir todos os serviços, a chegada a Dublin deverá ocorrer 
antes das 17h.

2º Dia - Dublin > Galway
Café da manhã. Visita da cidade de Dublin, incluindo entrada no Colégio de Trinity, onde poderá observar 
o livro de Kells, datado do séc. VIII, e um dos mais belos manuscritos iluminados do mundo. Após o 
almoço, visita de uma destilaria e degustação do famoso whisky irlandês. Continuação da viagem para 
Galway. Jantar e hospedagem.

3º Dia - Galway > Penhascos de Moher > Galway
Após o café da manhã, viagem até aos Penhascos de Moher, uma das maiores atrações da Irlanda. Estes 
impressionantes penhascos erguem-se a 230 metros do solo e estendem-se
ao longo de 8 km pela costa. Continuação pela pitoresca e inesquecível paisagem de Burren, famosa 
pelas suas grandes extensões de pedra calcária, cortada por fendas e praticamente desprovida de 
�orestas e lagos. Almoço. Regresso à região de Galway. Jantar e hospedagem.

4º Dia - Galway > Sligo
Café da manhã. Saída em direção a Sligo pela região de Connemara, salpicada de lagos e montanhas 
escarpadas. A Norte deparamo-nos com um cenário verdadeiramente espetacular, o porto de Killary, 
situado num magní�co forde, o único existente na Irlanda. Continuação da viagem e visita à Abadia de 
Kylemore. Construída originalmente como um castelo, é hoje uma abadia beneditina e um dos melhores 
exemplos da arquitetura neo-gótica irlandesa. Almoço e chegada a Sligo. Jantar e hospedagem.

5º Dia - Sligo > Donegal > Derry
Após o café da manhã, saída para Drumcli� onde se encontra o túmulo de um dos poetas mais famosos 
da Irlanda, W.B.Yeats. Continuação para os penhascos de Slieve League, conhecidos por serem 
considerados as falésias mais altas da Europa. Parada para apreciar estas deslumbrantes paisagens 
costeiras. Almoço. Continuação para Derry. Jantar e hospedagem.

6º Dia - Derry > Calçada do Gigante > Belfast
Café da manhã. Saída para a magní�ca região da Calçada do Gigante. Visita. Esta pitoresca paisagem 
criou-se a partir de erupções vulcânicas e faz parte do Patrimônio Mundial
da UNESCO, sendo considerada a 8ª maravilha do mundo. Almoço. Continuação para Belfast. Visita 
panorâmica da cidade de Belfast, com destaque para o centro comercial com a sua larga região pedonal 
e a Prefeitura imponente. Jantar e hospedagem.

7º Dia - Belfast > Dublin
Café da manhã. Visita do Titanic Belfast, novo centro de visitas distribuído por nove galerias que através 
de exposição interativa conta a história do Titanic desde a sua construção ao seu �nal trágico. Saída em 
direção a Dublin. Almoço. Chegada ao hotel e check-in. Em hora a combinar, saída para jantar típico 
irlandês com música e danças tradicionais num dos famosos pubs da cidade. Regresso ao hotel e 
hospedagem.

8º Dia - Saída de Dublin
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

7 Cafés da manhã bu¹et e 13 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslado de chegada e saída;
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);

Acompanhamento durante toda a viagem por um guia Abreu em idioma português;
Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Dublin e Belfast;
Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Galway, Penhascos de Moher, Burren, Sligo, 
Connemara, Drumcli¹, Penhascos de Slieve League e Calçada do Gigante;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Colégio de Trinity, Destilaria de Whisky, 
Centro de visitas dos Penhascos de Moher, Abadia de Kylemore, Calçada do  Gigante e Titanic Belfast.

NÃO INCLUI

As refeições não incluem bebidas. Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços 
incluídos (item acima). 

HOTÉIS PREVISTOS

Dublin: Clayton Burlington Road
Galway: Connemara Coast Hotel
Sligo: Sligo Park Hotel
Derry: City Hotel Derry
Belfast: Europa

DATAS

2019 – Saídas em 19 e 26 de maio; 16 e 23 de junho; 14, 21 e 28 de julho; 11, 18 e 25 de agosto; 8, 15 e 22 
de setembro.

OBSERVAÇÕES

Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis e ou 
cidades diferentes dos indicados no roteiro.

VALOR POR PESSOA

Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours.

Período

Junho, julho e agosto de 2019

Maio e setembro de 2019

Preços por pessoa (parte terrestre)

Apartamento duplo

€ 1.845

€ 1.945

Suplemento individual

€ 475

€ 475


