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DIA 1 - DUBLIN
Chegada a Dublin e transfer para o hotel. 

DIA 2 - DUBLIN 
Dia livre.

DIA 3 - DUBLIN | LOUGHREA
Deixaremos o hotel para um tour panorâmico pela 
cidade de Dublin, onde conheceremos as principais 
atrações da cidade: a Alfândega, os Castelos de 
Dublin, o Parque Phoenix e descobriremos porque as 
portas da cidade são pintadas em cores diferentes. 
Também visitaremos a Universidade de Trinity College 
e a Catedral Protestante de St. Patrick. Deixaremos 
Dublin a oeste da Irlanda. Nossa primeira parada será 
o Mosteiro Clonmacnoise, fundado por São Ciarán 
de Saigir, no século IV. Localizado em frente ao rio 
Shannon. Seguiremos a rota até a cidade de Athlone. 

DIA 4 - LOUGHREA
Depois do café da manhã, continuamos ao noroeste 
da cidade de Knock, para visitar o Primeiro Santuário 
Mariano Nacional. Em 1879, o condado de maio 
recebeu a aparição da Virgem Santíssima, hoje Nossa 
Senhora de Knock, Patrona da Irlanda. Visita opcional 
ao museu. Deixamos Claremorris e continuamos a 
viagem para apreciar as montanhas de Connemara, 
um lugar escolhido por poetas e pintores como fonte 
de inspiração. Você verá os lagos cristalinos e as 
ovelhas cruzando a estrada até chegar à Abadia de 
Kylemmore, a residência da família de Mitchell Henry 
em 1826, e depois pertencente às freiras beneditinas. 
Seguimos a rota para a cidade de Galway, onde 
vamos desfrutar de um passeio pela cidade a pé. 

DIA 5 - LOUGHREA | CORK
Começaremos nossa viagem aos Penhascos de 
Moher, imponente rochedos de calcário de frente 
para o Atlântico que oferecem vistas incomparáveis 

com seus 200 metros de altura acima do nível do mar 
e 8 km de comprimento. Continuamos nosso caminho 
para Limerick, onde faremos uma visita panorâmica 
pela cidade que está situada sobre margens do Rio 
Shannon, quarta em importância e fundada pelos 
vikings. Após o almoço, vamos em direção ao sul 
do país, onde passaremos pelo Rock of Cashel, ex-
fortaleza para a invasão normanda foi cedido ao 
poder eclesiástico e está ligada à mitologias locais 
de São Patrício, santo padroeiro da Irlanda. Teremos 
tempo livre em Cashel para fotografar a impressionante 
fortaleza. Continuaremos a caminho de Cork, 
onde podemos ver o emblemático mercado inglês, 
localizado no centro da cidade de Cork. Faremos um 
tour panorâmico pela cidade de Cork e passaremos 
pela Igreja Santa Ana Shandon, o Relógio das Mentiras 
e a Catedral Protestante de São Finbar. 

DIA 6 - CORK
Hoje vamos passar o dia no condado de Kerry. 
Visitaremos uma das penínsulas mais pitorescas do oeste 
da Irlanda, a Península de Iverag. Vamos atravessar 
aldeias típicas, Waterville, Sneem, Cahercevin. Tempo 
livre para fazer compras de artesanato irlandês e 
almoçar em um dos típicos pubs irlandeses da região. 
Vamos voltar para a cidade de Cork. 

DIA 7 - CORK | DUBLIN 
Deixaremos a cidade de Cork pela manhã e 
começaremos o caminho de volta a Dublin, passando 
pela cidade de Kilkenny, onde teremos tempo livre 
para fazer uma breve visita à cidade e tirar fotos do 
Castelo de Kilkenny, construído na Idade Média e 
pertencente a a família Buttler até 1935. Continuaremos 
para Dublin, onde chegaremos na hora do almoço e 
teremos o resto da tarde livre para desfrutar da cidade. 
É a última oportunidade no passeio de compras nas 
terras irlandesas. 

• Tour panorâmico pela cidade de Dublin;

• Apreciar os Penhascos de Moher;

• Compras nas terras irlandesas. 

IMPERDÍVEL

DIA 8 - DUBLIN
Dia livre em Dublin até à hora do transfer de volta para 
o aeroporto para o seu voo de saída.

CIDADE

DUBLIN Academy Plaza

LOUGHREA Hotel Loughrea

CORK Hotel Cork Internat ional

A PARTIR DE EUR 1.185

Hotéis previstos (ou similares):

2020/2021 

ESTILO DE VIAGEM   | 

CORK

DUBLIN
LOUGHREA

DUBLIN | LOUGHREA | CORKCÓD: A G I R 01

IRLANDA CLÁSSICA
7 NOITES

SAÍDAS: Garantidas com datas fixas (consultar)

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em Euros esterlina com base em 

2 passageiros em quarto compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS

• 7 noites de acomodação com café da manhã, 

sendo 3 noites com meia pensão

• Transfers de entrada e saída

• Passeios com guia em espanhol e entradas 

conforme intinerário;

• Hotéis indicados ou similares

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais e domésticos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; 

Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.




