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MAIO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Dublin DIA 2  ›  Dublin  ›  Kilkenny  ›  Midleton  ›  
Cork  300 Kms

DIA 3  ›  Cork  ›  Limerick  ›  Falésias de 
Moher  ›  Galway  255 Kms

DIA 4  ›  Galway  ›  Parque Nacional de 
Connemara  ›  Kylemore  ›  Sligo  285 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida 
em voo regular com destino a Dublin, via Lisboa. Chegada e 
desembarque. Transporte até ao centro da capital irlandesa. 
Início da visita pelo emblemático Trinity College, incluindo 
a visita à antiga Biblioteca onde se encontra o célebre 
livro de Kells. Prosseguimos até ao Phoenix Park, o maior 
parque urbano da Europa. Almoço. Visita à Catedral de São 
Patrício, padroeiro da cidade, e à fábrica de cerveja Guinness 
Storehouse, marca fundada em 1759 por Arthur Guinness. 
Possibilidade para subir até ao “Gravity Bar”, situado no 
último piso do edifício e onde poderemos contemplar a vista 
magnifica sobre a cidade de Dublin enquanto degustamos 
a verdadeira cerveja irlandesa. Terminaremos a visita na 
O´Connell Street, a mais famosa avenida da cidade, onde 
poderemos ver o Monumento a Daniel O’Connell, líder 
nacionalista irlandês que lutou pela emancipação católica. 
Tempo livre para passear pelo Temple Bar, bairro boémio da 
cidade. Jantar. Após o jantar, possibilidade de assistir a um 
espetáculo de dança típico e com contos num famoso pub 
Irlandês (opcional).  Alojamento no Grand Canal Hotel Dublin 
 ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Kilkenny, 
conhecida como a “cidade de mármore”. Visita ao lendário 
Castelo de Kilkenny, importante fortaleza do século XII e 
restaurado durante a época Vitoriana. Almoço. Passeio a pé 
pelo centro histórico, repleto de edifícios históricos e espaços 
contemporâneos. Prosseguimos até Midleton para visita à 
Destilaria da Jameson, o mais famoso “whiskey” da República 
da Irlanda, com degustação. Continuação para Cork. Jantar. 
Alojamento no Clayton Hotel Silver Springs Cork  ou 
similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Panorâmica por Cork onde 
destacamos alguns dos monumentos mais característicos 
como a Catedral de São Finbarr, ponto de referência com 
particularidades únicas como os seus vitrais e esculturas 
exteriores, a Igreja da Santíssima Trindade e a Universidade 
de Cork. Passagem pela Rua de São Patrício e pelo Mercado 
Inglês, recheado de sabores e tradições, sendo um importante 
ponto de encontro da comunidade local. Continuação 
para Limerick. Almoço. Breve passeio pela cidade onde 
foi celebrado o Tratado de Limerick aquando do fim da 
guerra Williamita na Irlanda. Prosseguimos para a visita às 
Falésias de Moher, escarpas naturais de beleza ímpar, onde 
poderemos contemplar uma das paisagens mais incríveis do 
país. Viagem para Galway.  Jantar. Alojamento no Maldron 
Hotel Sandy Road Galway  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Visita por Galway, designada 
como a “cidade das tribos” em virtude da presença de 14 
tribos na cidade que prosperaram durante a Idade Média. 
Durante o passeio, teremos oportunidade para apreciar a 
influência da cultura espanhola na arquitetura de Galway, 
particularmente o Arco Espanhol, construído para proteger 
os barcos ancorados na doca da cidade. Destaque para a 
magnifica Catedral, de estilo renascentista e cujo interior é 
feito de calcário e mármore oriundo da região, e ainda para o 

DIA 7  ›  Belfast  ›  Dublin  ›  Lisboa ou Porto

DIA 6  ›  Derry  ›  Calçada dos Gigantes  ›  
Belfast  165 Kms

DIA 5  ›  Sligo  ›  Derry  150 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de 
caráter pessoal. Em horário a combinar localmente, transfer 
para o aeroporto de Dublin para embarque no voo regular 
com destino ao Porto, via Lisboa.  Chegada, fim dos nossos 
serviços e fim da viagem.

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção à Calçada dos 
Gigantes. Breve paragem para visita às ruínas do Castelo de 
Dunluce, um dos cenários cinematográficos da famosa série 
Game of Thrones. Continuação até à Calçada dos Gigantes, 
uma verdadeira maravilha da natureza classificada como 
Património da Humanidade pela UNESCO e um dos ícones da 
região. Almoço. Continuação para Belfast, capital da Irlanda 
do Norte. Visita com destaque para o edifício da Câmara 
Municipal, a Catedral de Santa Ana, o Memorial Albert 
Clock, o Museu do Titanic (visita exterior), a Cave Hill, onde 
Jonathan Swift se inspirou para escrever o famoso romance 
“As Viagens de Gulliver” e ainda o porto de Belfast, principal 
fonte de riqueza da cidade. Passagem pelo conhecido “muro 
da vergonha” de Belfast, ponto de divisão dos bairros católico 

Pequeno-almoço no hotel. Tempo para descobrir Sligo, capital 
da região do noroeste irlandês, com uma herança cultural e 
literária inigualável dada a sua forte ligação a William Butler 
Yeats, poeta irlandês e uma das figuras mais proeminentes 
da literatura local durante o século XX. No percurso para 
Derry, passagem pela montanha de Benbulbin, cenário 
ímpar com as paisagens verdejantes. Almoço. Visita ao centro 
pitoresco de Derry, palco dos confrontos entre manifestantes 
católicos e protestantes, em 1972. Destaque para o Guildhall, 
importante edifício de estilo neogótico, as muralhas antigas 
que sobreviveram ao longo dos vários confrontos, e a 
Catedral de São Colombo (visitas exteriores). Visita ao Museu 
Free Derry e ao Memorial do Domingo Sangrento, onde 
ficaremos a conhecer a história e o contributo da cidade na 
luta pelos direitos civis. Jantar.   Alojamento no Maldron Hotel 
Derry  ou similar.

Castelo de Lynch. Almoço. Atravessaremos o fabuloso Parque 
Nacional de Connemara até chegar à Abadia de Kylemore, 
imponente mosteiro fundado em 1920 para albergar freiras 
beneditinas que fugiram da Bélgica durante a 1ª Guerra 
Mundial. Continuação para Sligo. Jantar. Alojamento no 
Radisson Blu Hotel & Spa Sligo  ou similar. 

Grande
Circuito
Irlandês

Percorrendo a “Ilha Esmeralda”, conheça um lugar idílico, onde 
as suas vilas charmosas, as majestosas e infinitas paisagens

e os históricos recantos carregados de simbolismo. 

e protestante desde 1969. Tempo livre na Doca de Hamilton. 
Jantar. Alojamento no AC Hotel by Marriott Belfast  
ou similar.

1. CALÇADA DOS GIGANTES

2. TEMPLE BAR, DUBLIN 3. FALÉSIAS DE MOHER 4. CASTELO DE KYLEMORE

17 Partidas de 
Lisboa ou Porto
7 dias › 6 noite de alojamento
de 2 a 8 de Maio

PREÇO POR PESSOA EM:

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (00h55) - Lisboa (02h45) - Dublin
• Dublin (02h45) - Lisboa (00h55) - Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 50€ ** (Partida de Lisboa); 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guia local de língua portuguesa em Dublin e Belfast;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 6 almoços e 6 jantares;
› Entrada na Biblioteca do Trinity College, Catedral 
de São Patrício, Fábrica da Guinness com prova, 
Castelo de Kilkeny, Destilaria da Jameson com 
degustação, Falésias de Moher, Abadia de 
Kylemore, Museu Free Derry, Castelo de Dunluce e 
Calçadas dos Gigantes;
› Serviço de radio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

›
REFEIÇÕESVISITAS

Duplo

Single

Crianças *

   1.570€

   1.950€

   1.180€

10 12

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

Suplemento de partida do Porto  25€


