e u r opa

Dublin, Kilkenny, Kerry, Moher, Galway, Kylemore, Connemara
Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa, Porto ou Faro
/ Dublin
Voo regular com destino a Dublin. Transporte
ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Seg) – Dublin
Visita panorâmica da cidade. O seu bairro histórico engloba várias catedrais e
igrejas, museus e galerias de arte, praças e jardins georgianos. O percurso inclui entradas no Trinity College onde se
encontra o Livro de Kells e na Guiness
Storehouse para provar a mais famosa
cerveja preta. Tarde livre. Alojamento.
3º Dia (Ter) – Dublin / Kilkenny / Kerry
Saída para Kilkenny, urbe medieval conhecida como a “cidade de mármore”.
Visita à sua Catedral e jardins do Castelo.
Jantar e alojamento no Condado de Kerry.
4º Dia (Qua) – Anel de Kerry
Esta é uma das zonas mais belas da
Irlanda. Percurso pela margem da acidentada costa da Península Iveragh
através das aldeias Killorglin, Cahirciveen, Waterville e Sneem; em Glenbeigh visita ao Museu Kerry Bog Village e
paragem nos jardins da Casa Muckross,
uma mansão de estilo vitoriano. Jantar
e alojamento no condado de Kerry.
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5º Dia (Qui) – Kerry / Moher / Limerick-Clare
Travessia do Rio Shannon em ferry. Visita
às Escarpas de Moher, impressionantes penhascos que alcançam uma altura de 700m
sobre o nível do mar. Continuação pela estranha paisagem lunar da região de Burren
conhecida como o “deserto rochoso”. Jantar e alojamento em Limerick / Clare.
6º Dia (Sex) – Limerick-Clare
Connemara / Galway
Percurso através da inóspita região de
Connemara. Visita à Abadia de Kylemore – mansão construída junto ao lago
Pollacapul há mais de 300 anos por
monjas beneditinas. Continuação para
Galway e visita de orientação. Jantar e
alojamento em Galway ou arredores.

Galway

Dublin

Kerry

7º Dia (Sáb) – Galway / Dublin
Visita a uma destilaria de whisky com
prova incluída. Regresso a Dublin e visita à Catedral de Saint Patrick. Alojamento nos arredores de Dublin.
✈ 8º Dia (Dom) – Dublin / Faro, Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Opção com Irlanda do Norte
11 DIAS

4 REFEI ÇÕE S

8º Dia (Dom) – Dublin / Belfast
Partida para a Irlanda do Norte atravessando o Condado de Louth, com
visita a Monasterboice, comunidade
monástica que alberga uma impressionante colecção de ruínas. Continuação para Mount Stewart, casa dos
marqueses de Londonderry, com magníficos jardins. Alojamento em Belfast.
9º Dia (Seg) – Belfast (Giant’s Causeway)
Saída pela Costa de Antrim 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. Continuação para o Castelo
de Dunluce, antiga residência dos

DE S DE

1.830€

clãs McQuillan e McDonnel. Alojamento em Belfast.
10º Dia (Ter) – Belfast / Dublin
Visita panorâmica da cidade com
destaque para a Câmara Municipal
e Universidade Queens com o seu
Claustro Tudor. Entrada no centro
interactivo Titanic Belfast, 9 galerias
que relatam a histórica trágica do navio. Tempo livre e regresso a Dublin.
Alojamento.
✈ 11º Dia (Qua) – Dublin / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotéis P r e vistos - Tu r íst ica S uper io r
Cidade

Hotel

Dublin (1ª estadia)

Ashling / Ballsbridge / Sandymount / Academy Plaza /
Jurys Inn Parnell

Condado de Kerry

Brandon / Killarney / Castlerosse / River Island

Condado de Clare / Limerick Maldron Limerick / Limerick City / South Court
Condado de Galway

Salthill / Connacht / Lady Gregory / Oranmore Lodge /
Clayton at Ballybrit

Condado de Dublin (2ª estadia)

Clayton Liffey Valley / Clayton Leopardstown / Carlton
Blanchardstown / Tallaght Cross

8 DI AS

4 R efeições

DESDE

1.230€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2021

Maio
Junho
Julho

Agosto
01,15,22,29
Setembro 05,12

23
20
04,18,25

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua espanhola;
• 7 ou 10 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 4 refeições;
• Transfers de chegada e saída;

• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 88€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Bagageiros nos hotéis;

Notas:
• Datas sublinhadas permitem a extensão à Irlanda do Norte;

Condado de Antrim / Belfast Ibis Belfast City Centre / Holiday Inn Belfast City Centre

• Alguns hotéis utilizados são simples com serviços básicos e localizam-se em edifícios
protegidos, pelo que é normal que não disponham de elevador;

Preços po r p e ssoa d esd e

• Na partida de 25 de Julho o alojamento será feito em condado próximo de Galway

Programa
8 dias
11 dias

Datas

Duplo

Single

Mai+Set
Jun-Ago
Jul-Ago

1.230 €
1.270 €
1.828 €

1.543 €
1.584 €
2.488 €

• Nas partidas de 15 e 22 de Agosto o alojamento será feito em condado próximo de
Dublin e o grupo poderá ser repartido em hotéis diferentes;
• Na partida de 22 de Agosto o alojamento será feito em condado próximo de Kerry e o
grupo poderá ser repartido em hotéis diferentes;
• O circuito pode operar no sentido inverso

Base tarifa aérea Tap cl.T - consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line
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