IRLANDAS

PARTIDAS: Diárias
De 01 Julho
a 20 Dezembro

DUBLIN E BELFAST
DESDE

PREÇO POR PESSOA
07 DIAS / 06NOITES
(mínimo 02 participantes)
HOTEL

ÉPOCAS

1.122€

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

MMM

MM

M

DUBLIN: Ashling hotel **** ou North Star Hotel ****

05 Jul a 30 Set

€ 1.186,00

€ 1.212,00

€ 1.578,00

BELFAST: Ramada Encore Belfast City Centre ****

01 Out a 31 Out

€ 1.110,00

€ 1.135,00

€ 1.501,00

Pequeno Almoço

01 Nov a 20 Dez

€ 1.097,00

€ 1.122,00

€ 1.488,00

Noite Extra em Dublin

€ 113,00

€ 115,00

€ 183,00

Inclui
-- Passagem érea em classe económica Lisboa/Dublin/Lisboa com Tap Portugal (Classe O) com direito ao transporte de uma mala de porão
até 23kg por pessoa.
- Transporte do aeroporto ao hotel e volta em Dublin em serviço regular.
- Estada de 3 noites em Dublin e 3 noites em Belfast, em regime de alojamento e pequeno
almoço nos hotéis indicados ou similares.
- Bilhete de comboio em 2ª classe Dublin/Belfast/Dublin.
- Pass 2 dias Hop On Hop Off com a Dublin Bus
- Excursão de 1 dia a Wicklow e Kilkenny, com partida de Dublin
- Excursão de 1 dia a Giant’s Causeway desde Belfast
- Entrada para o Titanic Belfast Experience
- IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço.
- Seguro Multiviagens.
- Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de € 57,00, sujeitadas a alteração até data da emissão.
Não Inclui
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IRLANDAS
ITINERÁRIO

DUBLIN E BELFAST

1º Dia – Lisboa ou Porto / Dublin
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da partida
para formalidades de embarque e partida com destino a Dublin.
Chegada e transporte para o hotel. Alojamento.

partida em comboio para a cidade de Belfast, a maior cidade e
capital da Irlanda do Norte e da província do Ulster, próxima à
foz do rio Lagan. Alojamento no hotel.

2º Dia – Dublin
Pequeno almoço no hotel. Dia para visitar a cidade cuja história
remonta aos tempos dos Vikings, vestígios desse passado
histórico ainda são visíveis nos becos da cidade velha, livremente
no Hop On Hop Off Bus.. Alojamento no hotel.

5.º Dia – Belfast - Giant’s Causeway
Pequeno almoço e saída para visitar Giant’s Causeway, uma
área de colunas rochosas hexagonais formada há 60 milhões de
anos que, segundo a lenda, são passos de um gigante.
Com paragem no percurso no Castelo Carrickfergus, antes de
viajar para o mundialmente famoso Ropebridge, Carrick-a-rede
e a sua ponte originalmente erguida por pescadores de salmão..
Continuação para o Castelo de Dunluce, antiga residência dos
clãs McQuillan e McDonnel. Alojamento em Belfast.

3.º Dia – Dublin / Kilkenny e Wicklow/Dublin
Pequeno almoço emplas 08h15 partida para Kilkenny, conhecida
como “a cidade do mármore”. Uma cidade medieval, pequena, mas
cheia de fascinantes edifícios históricos e lojas contemporâneas,
galerias de design e restaurantes. Adquiriu o nome após o século
VI por um monge de St. Canice, que construiu um mosteiro no
mesmo local onde se encontra a catedral homônima dos s. XIII.
Breve giro a pé pela cidade e tempo livre para almoço de conta
própria. Por volta das 12h30 viagem pelo condado de Carlow
até às montanhas de Wicklow Chegada ao local mundialmente
famoso de Glendalough, onde terão uma visita guiada de 30
minutos pela cidade monástica e poderão apreciar a beleza
das maravilhas naturais da região, Continuação para a vila de
Annamoe, localizada no sopé das montanhas de Wicklow, onde
se podem ver os pastores trabalhando com seu melhor amigo, o
Border Collie Sheep Dog. Prosseguimento pela vila mais alta da
Irlanda, conhecida como Roundwood de onde se podem admirar
as montanhas do Pão de Açúcar, o Powerscourt Estate e o Glen of
Imaal, pouco antes de chegar a Kilmacanogue. Regrsso a Dublin
por volta das 18h00. Alojamento no hotel
4.º Dia – Dublin / Belfast
Pequeno almoço no hotel e em hora a combinar localmente,
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6.º Dia – Belfast - Giant’s Causeway
Pequeno almoço e dia livre para conhecer a cidade de Belfast
com a sua a incrível Camara Municipal - construída por volta
de 1903 e que domina a área comercial da cidade, a Queens
University, com sua alvenaria no claustro Tudor.
Bilhete de entrada para o Centro Interativo Titanuc composto
por nove galerias que dão uma dimensão original e inovadora
à exposição. A reconstrução precisa e os efeitos especiais
acompanham os visitantes através da história do Titanic: desde
o seu projecto em Belfast, no início dos anos 1900, as etapas
de sua construção e inauguração, a primeira viagem famosa e a
tragedia catastrófica.
Alojamento no hotel
7.º Dia – Belfast/Dublin / Lisboa ou Porto
Pequeno almoço no hotel e em hora a combinar localmente
viagem em comboio para Dublin e transporte para o aeroporto
para embarque com destino a Lisboa ou Porto.

