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DIA 1 - LONDRES
Transfer do aeroporto de Londres Heathrow até ao hotel. 

DIA 2 - LONDRES 
Pela manhã faremos um tour panorâmico de Londres 
de ônibus, onde visitaremos Westminster, Kensington, 
Mayfair e Belgravia, o Parlamento, a Abadia de 
Westminster, o Big Ben, o London Eye, o Royal Albert 
Hall e o Albert Memorial. Também veremos a troca 
da guarda no Palácio de Buckingham (desde que 
funcione naquele dia). Visitaremos o “West End”: 
teatros e restaurantes, as praças Picadilly Circus e 
Trafalgar Square, e as áreas culturais: Museu de 
História Natural, Victoria & Albert, Museu da Ciência e 
Galeria Nacional. Esta excursão terminará no Palácio 
de Buckingham às 11:45; terá o resto do dia em Londres 
para descobrir esta magnífica cidade. 

DIA 3 - LONDRES | NEWCASTLE
Saímos de Londres no norte em direção à cidade 
universitária de Cambridge. Em um passeio a pé, 
poderá admirar a arquitetura das antigas Faculdades 
da Universidade. Continuamos nossa excursão à 
cidade de York, onde teremos tempo de fazer um 
curto passeio pelas suas charmosas ruas e ver sua 
esplêndida Catedral. A próxima visita é à cidade 
histórica de Durham, conhecida por sua maravilhosa 
Catedral e também por seu castelo.

DIA 4 - NEWCASTLE | EDIMBURGO
Seguiremos para o norte em direção ao Castelo de 
Alnwick, um impressionante castelo com centenas de 
anos de história. Vamos contemplar os cenários de 
filmes como Harry Potter, Elizabeth ou Robin Hood. 
Continuaremos nossa rota até chegarmos a Edimburgo, 
onde almoçaremos e faremos uma visão geral da 
cidade. À noite, jantar escocês animado pelo folclore 
local (opcional).

DIA 5 - EDIMBURGO | KILMARNOCK
Manhã livre em Edimburgo. Ao meio-dia sairemos para 
visitar o Parque Natural de Los Trossachs para desfrutar 
de paisagens esplêndidas. Também visitaremos uma 
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destilaria de uísque, onde você poderá provar a 
famosa bebida nacional escocesa. Chegaremos à 
Glasgow, onde faremos um tour panorâmico antes 
de partir para Kilmarnock.

DIA 6 - KILMARNOCK | DUBLÍN
Deixaremos Kilmarnock e pegaremos um barco para 
até Belfast. Aqui teremos uma visão panorâmica 
da cidade. Descobriremos o Titanic Quarter, onde 
visitaremos o Museu dedicado a recriar a história 
do Titanic, e teremos tempo livre para o almoço. 
Passaremos pelas Montanhas Mourne para chegar 
à tarde a Dublin, onde faremos um tour panorâmico 
pela cidade. Visitaremos as principais atrações da 
cidade: Alfândega, Castelo de Dublin, Phoenix Park 
e descobriremos porque os portões da cidade são 
pintados em cores diferentes. Também visitaremos 
a Universidade do Trinity College e a Catedral 
Protestante de St. Patrick. 

DIA 7 - DUBLÍN | GALWAY 
Depois do café da manhã, viajaremos para o oeste 
da Irlanda. Visitaremos o Mosteiro de Clonmacnoise, 
fundado no século IV. Passaremos pelo Athlone onde 
teremos tempo livre para almoçar. Continuaremos 
nossa viagem à cidade de Galway, onde faremos 
um passeio panorâmico a pé para conhecer as ruas 
da cidade, incluindo o Arco da Espanha, a Igreja 
Protestante e o Castelo de Lynch. Haverá tempo livre 
para visitar seu pequeno centro comercial. 

DIA 8 - GALWAY | CORK
Depois do café da manhã iremos conhecer os Penhascos 
de Moher, uma extensão de calcário protegida em 
frente ao Atlântico a 200 metros acima do nível do 
mar e com 8 km de extensão. Depois, passaremos 
pela cidade de Limerick, onde teremos tempo livre 
para passear pelas ruas e almoçar. Continuaremos 
na rota até chegarmos ao condado de Cork, onde 
faremos um passeio panorâmico passando por lugares 
emblemáticos como a igreja de Santa Ana Shandon, 
o relógio das mentiras e a catedral protestante de San 
Finbar.  

CÓD: A G I E 0 2

• Passeio pela cidade Viuniversitária de Cambridge;

• Visitar o Mosteiro de Clonmacnoise;

• Fazer compras em Dublin.

IMPERDÍVEL

DIA 9 - CORK | DUBLIN
Depois do café da manhã iremos para a Roca de 
Cashel, uma fortaleza antes da invasão normanda. 
Continuaremos em Dublin, onde chegaremos na hora 
do almoço e teremos o resto da tarde livre.
 
DIA 10 - DUBLÍN | LIVERPOOL
De manhã partiremos para o porto de Dublin e 
embarcaremos no ferry para atravessar o mar da 
Irlanda até o País de Gales. Veremos a bela cidade de 
Conwy, ainda protegida por suas muralhas medievais 
de defesa, e teremos tempo livre para o almoço. Então 
nós começaremos nosso caminho para Chester para 
fazer uma pequena visão panorâmica. Mais tarde, 
continuaremos com uma visita panorâmica a Liverpool.
 
DIA 11 - LIVERPOOL | LONDRES
Nosso circuito nos levará a Stratford-Upon-Avon, uma 
charmosa cidade berço de William Shakespeare. 
Faremos uma breve visão geral e teremos tempo livre 
para o almoço. Continuamos pelas cidades pitorescas 
do condado de Cotswolds até a cidade universitária 
de Oxford, onde faremos um curto passeio a pé para 
admirar suas magníficas faculdades universitárias. 
De Oxford, iremos a Londres, onde chegaremos por 
volta das 18:00. 

DIA 12 - LONDRES
Haverá tempo livre em Londres até a hora do transfer 
de volta ao aeroporto de Heathrow. 

CIDADE

LONDRES Millennium Gloucester Hotel

NEWCASTLE Copthorne Newcast le

EDIMBURGO Express by Hol iday Inn Edinburgh

KILMARNOCK Park Hotel  Ki lmarnock

DUBLIN Croke Park

GALWAY Hotel Connacht

CORK Kingsley Hotel

LIVERPOOL Marriot t  L iverpool

A PARTIR DE GBP 1.700

Hotéis previstos (ou similares):

2020/2021 

ESTILO DE VIAGEM   | 

SAÍDAS: Garantidas com datas fixas (consultar)

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em Libra esterlina com base em 2 

passageiros em quarto compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS

• 11 noites de acomodação com café da manhã, sendo 4 noites 

com meia pensão

• Transfers de entrada e saída do Aeroporto de Heathrow

• 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.

AS MARAVILHAS DE INGLATERRA, 
ESCÓCIA & IRLANDA

11 NOITES

EDIMBURGO

LONDRES

GALWAY

LIVERPOOL

CORK

DUBLIN
NEWCASTLE

KILMARNOCK




