
|     Para mais informações: contato@agbrands.com.br

DIA 1 - LONDRES OU EDIMBURGO
Para saídas desde Londres: pick up nos hotéis 
especificados e transfer para a estação onde 
apanhamos um trem até Edimburgo. Na chegada à 
Edimburgo, recepção e transfer ao hotel. Para chegadas 
no aeroporto de Edimburgo, traslado ao hotel. 

DIA 2 - EDIMBURGO 
Visite a cidade de manhã e tarde livre, com a 
possibilidade de visitar a elegante “Georgian New 
Town” do século XVII e a histórica “Old Town”. 

DIA 3 - EDIMBURGO | HIGHLANDS
Partiremos de Edimburgo para o norte cruzando a 
famosa Forth Bridge, com suas vistas panorâmicas 
do “Firth of Forth”, e viajaremos pelo Reino de Fife a 
caminho de St Andrews, famosa por ser o berço do 
golfe e por sua Catedral. Continuaremos nossa rota 
para Perth, antiga capital da Escócia. Após o almoço, 
continuaremos em direção as Terras Altas. Faremos 
uma parada em Pitlochry, uma pequena cidade 
vitoriana famosa por ser uma cidade de férias para 
a alta sociedade. 

DIA 4 - HIGHLANDS | LAGO NESS | GLASGOW
Depois do café da manhã vamos continuar a rota para 
Inverness, na chegada tomar um passeio panorâmico 
pela cidade. Após a visita ao Inverness, vamos 
continuar ao longo das margens do Lago Ness, casa 
do famoso monstro que vive nas profundezas do lago. 
Passeio opcional de barco no Lago. Saímos de Lake 
indo para Fort William onde teremos tempo livre para 
o almoço antes de cruzar o vale de Glencoe para o 
Parque Nacional Trossachs e Loch Lomond, o maior 
lago da Escócia. Na parte da tarde chegamos em 
Glasgow, onde faremos uma visita panorâmica antes 
de chegar ao hotel.

DIA 5 - GLASGOW | BELFAST 
Pegaremos um barco em direção aos portos de Belfast 
ou Larne, no norte da Irlanda. Após o desembarque 
continuamos em direção a Causeways (estrada 
gigante) e teremos tempo livre a caminho para almoçar. 
Na parte da tarde chegaremos ao Giant Causeways, 
composto por colunas de rochas vulcânicas arrastadas 

EDIMBURGO | AVIEMORE | GLASGOW | BELFAST | DUBLIN | LOUGHREA | CORK

pelo mar para formar uma paisagem cativante. Aqui 
teremos tempo para visitar as rochas e também visitar 
o Centro de Visitantes da Calçada dos Gigantes. Em 
seguida, percorreremos a parte interior da Irlanda do 
Norte até chegar a Belfast. 

DIA 6 - BELFAST | DUBLÍN
Partida em direção a Belfast, onde teremos uma 
visão panorâmica da cidade para descobri sua 
história. Também passaremos pelos murais pintados 
e entenderemos as diferenças entre os bairros 
protestantes e os bairros católicos. Descobriremos o 
Titanic Quarter, onde visitaremos o Museu dedicado 
a recriar a história do Titanic. Após o almoço, partida 
para Dublin, passando pelas Montanhas do Morne. 
Chegaremos a Dublin à tarde, onde teremos tempo livre 
para caminhar pelas suas ruas. À noite, jantar irlandês 
animado pelo típico folclore irlandês (opcional). 

DIA 7 - DUBLÍN | LOUGHREA 
Visita panorâmica da cidade de Dublin, onde 
conheceremos as principais atrações da cidade: a 
Alfândega, os Castelos de Dublin, o Parque Phoenix. 
Também visitaremos a Universidade do Trinity College 
e a Catedral Protestante de St. Patrick. Tempo livre 
para almoçar. Deixaremos Dublin a oeste da Irlanda. 
Nossa primeira parada será o Mosteiro Clonmacnoise, 
fundado por São Ciarán de Saigir no século IV. 
Seguiremos a rota até a cidade de Athlone. 

DIA 8 - LOUGHREA
Viagem ao noroeste da cidade de Knock, para visitar o 
primeiro Santuário Mariano Nacional. Visita opcional 
ao museu. Continuamos a viagem para apreciar as 
montanhas de Connemara. Oportunidade de ver 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. Vamos descobrir a origem dos famosos 
pubs irlandeses e ver a última catedral católica 
construída na Irlanda em 1965. 

CÓD: A G E I 01

• Visão panorâmica da cidade Belfast;

• Apreciar as montanhas de Connemara;

• Visitara a penínsulas a península de Iverag.

IMPERDÍVEL

DIA 9 - LOUGHREA | CORK 
De manhã faremos uma visita de 1 hora aos penhascos 
de Moher. Depois saímos em direção a Limerick 
onde faremos uma visita panorâmica da cidade, 
construída nas margens do Rio Shannon, quarta em 
importância e fundada pelos vikings. Tempo livre para 
almoçar. Continuaremos em direção ao sul do país, 
e passaremos pela Rocha de Cashel, uma fortaleza 
anterior à invasão normanda que foi cedida ao poder 
eclesiástico e está ligada às mitologias locais de 
São Patrício, padroeiro da Irlanda. Continuaremos a 
caminho de Cork, para ver o mercado inglês, mercado 
emblemático, localizado no centro da cidade de Cork. 
Tour panorâmico pela cidade e passaremos pela Igreja 
Santa Ana de Shandon, o Relógio das Mentiras e a 
Catedral Protestante de San Finbar.
 
DIA 10 - CORK
Hoje vamos passar o dia no Condado de Kerry. 
Visitaremos uma das penínsulas mais pitorescas do 
oeste da Irlanda, a península de Iverag. Os lagos 
do interior, produto da última glaciação há mais 
de um milhão de anos, deram beleza a este lugar. 
Vamos atravessar aldeias típicas, Waterville, Sneem, 
Cahercevin. Haverá tempo livre para fazer compras de 
artesanato irlandês e almoçar em um dos típicos pubs 
irlandeses da região. Regresso para a cidade de Cork.
 
DIA 11 - CORK | DUBLÍN
Sairemos da cidade de Cork pela manhã e 
começaremos nosso caminho de volta para Dublin, 
passando pela cidade de Kilkenny, onde teremos 
tempo livre para uma pequena visita à cidade e 
tiraremos fotos do Castelo de Kilkenny, construído 
na Idade Média e pertencente a família Buttler até 
1935. Continuaremos em Dublin, onde chegaremos 
na hora do almoço e teremos o resto da tarde livre 
para aproveitar a cidade e a última oportunidade de 
fazer compras em terras irlandesas. 

DIA 12 - DUBLÍN
Dia livre em Dublin e fim de serviços.

CIDADE

EDIMBURGO Express by Hol iday Inn Edinburgh

AVIEMORE MacDonald Aviemore

GLASGOW Double Tree by Hi l ton

BELFAST Crowne Plaza Belfast

DUBLIN Academy Plaza

LOUGHREA Hotel Loughrea

CORK Hotel Cork Internat ional

A PARTIR DE GBP 1.945

Hotéis previstos (ou similares):

2020/2021 

ESTILO DE VIAGEM   | 

PAISAGENS DA ESCÓCIA & IRLANDA
11 NOITES

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 6 noites 

com meia pensão

• Transfer de chegada apenas (de saída por conta dos 

passageiros);

• 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.
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