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Irlanda 

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Para a saída de 11 de Agosto (Festival da Rosa de Tralee em 

Kerry), o hotel em Kerry não está garantido. O grupo será alo-
jado em um hotel 3*/4* no condado ou condado próximo e o 
grupo poderá’ ser repartido em 2 hotéis. 

- Para a saída de 21 e 28 de Julho (Corrida de cavalos em Gal-
way), assim como para a saída de 04 de agosto o hotel em 
Galway não está garantido. O grupo será alojado em outro 
condado próximo, e o grupo poderá ser repartido em 2 hotéis 
diferentes para cada noite. 

- Para a saída de 04 e 11 de Agosto (Dublin Horse Show), o 
hotel em Dublin não está garantido. O grupo será alojado em 
outro condado próximo, e o grupo poderá ser repartido em 2 
hotéis diferentes para cada noite.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) (Categoria 3*/4*) 
Dublin ou arredores: Ashling / Clayton Ballsbridge /  

Sandymount / Jurys Inn  
Condado de Galway ou arredores: Connacht /  
Lady Gregory / Oranmore Lodge  
Condado de Kerry ou arredores: Brandon / Killarney / 
Castlerosse / River Island 
Dublin (periferia): Clarion Liffey Valley / Clayton Leopardstwon / 

Carlton Blanchardstown  
Extensão Irlanda do Norte: 
Belfast (condado de Antrim): Wellington Park / Jurys Inn Belfast/ 
Ramada Plaza / La Mon / Loughshore  
Dublin ou arredores: Academy Plaza / Carlton Blanchrdstown / 
Grand hotel Malahidel

Este Programa Inclui: 
- 7 noites em hotéis de 3*/4* em quarto standard. 
- 7 cafés da manhã irlandeses + 4 jantares (de 3 pratos, bebidas 

não incluídas)  
- Traslados de chegada e saída. 
- Todas as visitas especificadas no itinerário. Trinity College, 

Guinness Storehouse, Jerpoint Abbey, Kerry Bog Village com 
café irlandês, Penhascos de Moher (estacionamento e Centro 
de visitantes Atlantic Edge), cruzeiro no lago Corrib com chá  
e Scones, Abadia de Kylemore, Clonmacnoise, destilaria de 
uísque. 

- Guia acompanhante de língua espanhola durante o tour (do 
2º dia ao 7º dia) (Além de uma pequena assistência na chega-
da ao aeroporto de Dublin no dia 1º).  

- Ônibus moderno durante o tour (do 2º dia ao 7º dia).  
- Seguro de viagem. 

DATAS DE SAÍDA 2019 base supl. 
(DOMINGOS) quarto duplo quarto indiv.

Abril 14 1.195 370 

Maio 19; Setembro 1, 8 e 15; 
Outubro 6

1.275 370
 

Junho 23 e 30; Julho 7, 14, 21 e 28 1.330 370  

Agosto 4, 11, 18 e 25 1.345 370

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 
Por voo Madri/Dublin/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde ................ 145 
Taxas de aeroporto....................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Dia 1° Dublin 
Chegada em Dublin e assistência do 
guia no aeroporto, onde ele fará uma 
breve introdução da Irlanda e irá 
acompanhá-los até o ônibus que  
lhes transportará ao hotel (*). Aloja-
mento. 

Dia 2° Dublin  
• Café da manhã irlandês 
Inicio da visita panorâmica da cida-
de, cuja história remonta a época dos 
Vikings. Visitaremos o Bairro Geor-
giano, Temple Bar ou cidade velha, 
a populosa rua de pedestres Graf-
ton Street. Visitaremos o Trinity 
College, fundado em 1592 por Isabel 
I, o qual possui uma antiga biblioteca 
com mais de vinte mil manuscritos, 
que irá surpreendê-lo por seu esplen-
dor. Na biblioteca se exibe o famoso 
Livro de Kells, manuscrito do século 
IX .O livro vai fasciná-los por sua bela 
ornamentação e servirá como intro-
dução dos princípios da arte cristã 
irlandesa. Também visitaremos o 
Guinness Storehousse, onde podem 
degustar a mundialmente famosa 
cerveja negra. Tarde livre, para explo-
rar a cidade a sua vontade. Reco-
mendamos Uma passada pelo Tem-
ple Bar, com alguns dos típicos pubs 
e restaurantes que a cidade de 
Dublin oferece. Alojamento. 

Dia 3° Dublin/Kilkenny/ 
Kerry ou arredores 
• Café da manhã irlandês + jantar. 

Sairemos Dublin na direção de Kil-
kenny. A cidade de Kilkenny é con-
hecida como "a cidade do mármo-
re". Uma cidade medieval de 24.000 
pessoas caracterizada por seus edifí-
cios restaurados e bonitos é uma 
cidade pequena, mas repleta de edi-
fícios históricos fascinantes e lojas 
contemporâneas, galerias de design 
e restaurantes. No final do passeio 
panorâmico, vamos admirar os jar-

dins do Castelo de Kilkenny. Conti-
nuaremos para o sul da cidade de Kil-
kenny para a visita da Abadia de Jer-
point, uma magnífica abadia cister-
ciense fundada na segunda metade 
do século 12. A igreja tem elementos 
arquitetônicos românicos e data 
deste período. A principal atração da 
abadia é o claustro e seus arcos 
esculpidos com seus relevos únicos. 
Continuaremos na direção do conda-
do de Kerry para passar a noite. Jan-
tar e alojamento. 

Dia 4° Kerry ou arredores: 
O “Anel de Kerry” 
• Café da manhã irlandês + jantar  

Esta manhã, iremos a visitar o Anel 
de Kerry, uma das áreas mais bonitas 
da Irlanda. Todos os poetas, pintores, 
escritores e músicos tentaram trans-
mitir a beleza desta área. As montan-
has, vales e lagos estão misturados 
em uma paleta de esplendor cênico. 
Um dia encantador inclui um passeio 
ao longo da costa acidentada da 
península de Iveragh e através das 
aldeias Killorglin, Cahirciveen, Water-
ville e o povoado de língua irlandesa 
Sneem. Pararemos em Glenbeigh, 
nos arredores de Killorgan, onde visi-
taremos o museu "Kerry Bog Villa-
ge". Aqui desfrutaremos de um 
retrocesso no tempo até o início do 
século 18 para reviver o modo de 
vida da época; a turfa é colhida nos 
pântanos de turfa e até hoje é usada 
em residências como combustível. 
Eles terão a oportunidade de tam-
bém desfrutar de um típico café 
irlandês. Completamos nosso passeio 
com uma parada nos jardins da casa 
Muckross: são mundialmente famo-
sos por sua beleza, especialmente a 
sua preciosa coleção de azáleas e 
rododentros. Jantar e alojamento.

Dia 5º Kerry ou arredores/ 
Galway: Penhascos de Moher 
• Café da manhã irlandês + jantar. 

Saída de Kerry pela manhã passando 
por Listowel. Pegaremos a balsa 
para atravessar o rio Shannon, o 
mais longo da Irlanda. Chegaremos 
aos Penhascos de Moher, uma série 
de impressionantes penhascos que se 
elevam a uma altura de 700 pés 
sobre o mar e se estiram a uma dis-
tância de 5 milhas ao longo da costa. 
Passaremos por uma área chamada 
"Burren", conhecida como o "Deser-
to Rochoso”, área fascinante de 100 
milhas quadradas, cobertas por uma 
árida paisagem de estilo lunar. Jantar 
e alojamento. 

Dia 6° Condado de Galway ou 
arredores/Connemara e  
Abadia de Kylemore/Galway  
• Café da manhã irlandês + jantar 

A rota de hoje nos conduzirá até a 
inóspita região de Connemara, 
famosa pela sua beleza inalterável de 
lagos e montanhas. Desfrutaremos 
de um cruzeiro no Lago Corrib, 
onde haverá a oportunidade de 
degustar o Te & Scones. Chegare-
mos mais tarde à magnífica Abadia 
Kylemore - uma bela mansão no 
coração de Connemara - construída 
ao lado do Lago Pollacapul e cercada 
por um fórum de montanha. A Aba-
dia, com a sua magnífica igreja góti-
ca, é administrada há mais de 300 
anos pelas freiras beneditinas irlande-
sas, famosa pela sua cerâmica feita à 
mão. Continuação para Galway. 
Breve passeio de Galway, conheci-
do como "A Cidade das Tribos" em 
homenagem às 14 famílias ancestrais 
mais famosas desta área. Galway 
manteve durante muito tempo rela-
ções comercial com a Espanha; razão 
pela qual ainda existe uma grande 
influência espanhola em sua arquite-
tura, um exemplo disso é "O Arco 
Espanhol", um portão localizado nas 
antigas muralhas da cidade e a 
"Parada Espanhola", uma esplanada 
onde os ricos comerciantes e suas 
famílias desfrutavam de agradáveis 
passeios. Algum tempo livre para cur-
tir a cidade 

Dia 7° Galway/Sitio Monástico  
de Clonmacnoise/ 
Destilaria de Uísque/Dublin 
* Café da manhã irlandês  

De manhã saída para Dublin. Conti-
nuaremos em direção a Athlone, 
onde visitaremos o Castelo de Ath-
lone, construído no século XIII como 
um forte de madeira. Mais tarde, foi 
transformado em um edifício defen-
sivo e ousado. Sua característica 
arquitetônica mais importante, a 
torre, tem sido usada como um dra-
mático telão de fundo para recriar 
sua história fascinante e diversificada. 
Continuaremos em direção a Dublin. 
Visita de uma destilaria de uísque, 
onde podemos ver o processo de 
fabricação da destilaria de Uísque 
irlandês. Quando a excursão termi-
nar, o visitante também terá a opor-
tunidade de provar o famoso Uísque 
irlandês. Alojamento. 

Dia 8 Dublin  
• Café da manhã irlandês. 

Tempo livre até a hora do traslado ao 
aeroporto.
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Saídas DOMINGOS

HOTÉIS 
3*/4*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ IRLANDESES, 
4 JANTARES e 13 VISITAS

Extensão Irlanda do Norte 
4D/3n desde 680 €

Dia 1º Dublin/Belfast 

Dia 2º Belfast/Calçada dos Gigantes/Belfast 

Dia 3º Belfast/Dublin 

Dia 4º Dublin 

Consultar itinerário detalhado

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS): 
Julho: 7 - Agosto: 4, 11 e 25

Em quarto duplo ...................................................................... 680 

Em quarto individual ............................................................... 940

Preços por pessoa (em euros) desde

PENHASCOS DE MOHER

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.195€ 
1.374USD

desde


