IRLANDA
PARTIDAS: Domingos
De 01 Setembro
a 04 Outubro
PREÇO POR PESSOA
08 DIAS / 07NOITES
(mínimo 02 participantes)
HOTEL

Turística
Pequeno Almoço

ÉPOCAS

01 Set a 04 Out

SABORES DA IRLANDA
DESDE

1.278€

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

MMM

MM

M

€ 1.264,00

€ 1.278,00

€ 1.592,00

Hoteis Previstos:

- DUBLIN: 2 NOITES - Ashling hotel 4*/ Clayton Ballsbridge hotel 4*/ Sandymount hotel 4* / Academy Plaza hotel 3*
- C. KERRY: 1 NOITE - Brandon hotel 3* / Hotel Killarney 3*/ Castlerosse hotel 4*/ River Island 3*
- C. CLARE/LIMERIC: 1 NOITE - Maldron Limerick hotel 3* / Limerick City hotel 3* / South Court Hotel 3*
- C. GALWAY: 1 NOITE - Salthill hotel 4* / Connacht hotel 3*/ Lady Gregory 3*/ Oranmore Lodge 4*/ Calyton at Ballybrit 4*
- C. DUBLIM: 1 NOITE - Clarion Liffey Valley hotel 4* / Clayton Leopardstown 4*/ Carlton Blanchardstown 4* / Maldron Dublin Airport 4*
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. Circuito conforme itinerário com guia a falar
espanho . Pequeno almoço diário do 1.º ao 7.º dia + 4 jantares . Entradas e visitas, indicadas no programa. - 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
— Quaisquer serviços não mencionados. Gratificações. Bagageiros. - Bebidas às refeições.
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IRLANDA
ITINERÁRIO

SABORES DA IRLANDA

1º Dia – Lisboa ou Porto / Dublin

de vida daquela época; a turfa é colhida nas turfeiras e ainda hoje é usada

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da partida para

como combustível nas famílias. Aqui terão a oportunidade de desfrutar de

formalidades de embarque e partida com destino a Dublin. Chegada e

um típico café irlandês. Continuação para os jardins de Muckross House

transporte para o hotel. Alojamento.

mundialmente conhecidos por sua beleza, em especial pela preciosa
coleção de azáleas e rododendros. Jantar e alojamento em Tralee ou

2º Dia – Dublin
Pequeno almoço no hotel e saída para uma visita panorâmica da cidade, cuja

Killarney, contados em Kerry.

história remonta aos tempos dos Vikings, vestígios desse passado histórico

5º Dia – Kerry / Moher / Limerick-Clare

ainda são visíveis nos becos da cidade velha. Passagem pelo Trinity College,

Depois do pequeno almoço, travessia do Rio Shannon em ferry. Chegada

fundado em 1592 por Elizabeth I, que possui uma antiga biblioteca com

às Falésias de Moher, uma série de falésias impressionantes que se elevam

mais de vinte mil manuscritos. O famoso Livro de Kells, um manuscrito do

a uma altura de 700 pés acima do mar e se estendem por uma distância

século IX e o trabalho de monges do mosteiro de Santa Columba, na ilha de

de 8 km ao longo da costa. Continuação por uma área chamada “Burren”,

Iona, norte da Escócia, está em exibição na biblioteca, continuando para

conhecida como “deserto rochoso”, com cerca de 160 quilômetros

o Guinness Storehouse, onde podem saborear a mundialmente famosa

quadrados, de paisagem árida tipo lunar. Jantar e alojamento no hotel

cerveja escura, À tarde, você terá tempo livre para explorar a cidade por

em Limerick / Clare.

conta própria, com a possibilidade de um passeio pelo Temple Bar um dos
pubs e restaurantes típicos que a cidade de Dublin oferece. Alojamento no
hotel.

6º Dia – Limerick-Clare /Connemara e Abadia de Kylemore / Galway
Depois do pequeno almoço e partida para a inóspita região de
Connemara mas com a beleza dos seus lagos e montanhas. Visita à

3º Dia – Dublin / Kilkenny / Kerry

Abadia de Kylemore,

Pequeno almoço e partida para Kilkenny, conhecida como “a cidade do

- construída junto ao Lago Pollacapul e cercada por um fórum nas

uma linda mansão no coração de Connemara

mármore”. Uma cidade medieval, pequena, mas cheia de fascinantes

montanhas. A abadia, com sua magnífica igreja gótica, é administrada

edifícios históricos e lojas contemporâneas, galerias de design e

há mais de 300 anos por freiras beneditinas irlandesas, famosas por

restaurantes. Adquiriu o nome após o século VI por um monge de St.

sua cerâmica artesanal. Prosseguimento para Galway, conhecida como

Canice, que construiu um mosteiro no mesmo local onde se encontra a

“A Cidade das Tribos” em homenagem às 14 famílias ancestrais, mais

catedral homônima dos s. XIII, que iremos visitar. A Catedral de S. Canice de

famosas da região. Breve giro de orientação e tempo livre. Jantar e

estilo gótico construído em um lugar onde havia um templo monástico do

alojamento.

século VI. Como muitas outras catedrais construídas durante esse período,
abriga muitos túmulos, alguns deles muito antigos e importantes.

No

7º Dia – Galway / Dublin

final da visita panorâmica, passagem pelos jardins do Castelo de Kilkenny.

Pequeno almoço e saída para visita a uma destilaria de whisky com prova

Continuação em direção ao Condado de Kerry. Jantar e alojamento no

incluída do famoso whisky irlandês. Regresso a Dublin e visita à Catedral

hotel em Tralee ou Killarney, no Condado de Kerry.

de São Patrício de estilo neogótico, onde se encontra o Memorial da

4º Dia – Anel de Kerry

Família Boyle e o túmulo de decano Deán Jonathan Swift - o autor do

Após o pequeno almoço saída para uma das zonas mais belas da Irlanda.
Percurso pela margem da acidentada costa da Península Iveragh através das
aldeias Killorglin, Cahirciveen, Waterville e pela cidade de Sneem. Paragem
em Glenbeigh nos arredores de Killorgan, onde se visita o museu “Kerry Bog
Village”, recuando no tempo até ao início do século XVIII, para reviver o modo
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romance “As Viagens de Gulliver”. Instalaçãi e alojamento no Hotel
A noite possibilidade de uma iopcional a um tradicional Pub (€ 60,00)
7º Dia –Dublin / Lisboa ou Porto
Pequeno almoço no hotele em hora a combinar localmente transporte
para o aeroporto para embarque com destino a Lisboa ou Porto.

