
Saída 31 de Julho

Parte Aérea 
Emissão individual

 

 Mediante consulta
*

 Parte Terrestre 
€ 4.150,00

  p/pessoa em apto DBL
(Base 20 passageiros)

Suplemento individual: € 1.300,00
 

Os valores serão convertidos para reais 
ao câmbio do dia do pagamento.

 
Os hotéis mencionados poderão ser substituídos 

por outros da mesma categoria em caso de 
circunstâncias alheias a nossa vontade.

 
Consulte política de cancelamento da agência.

?13 noites de hotel 4*com café da manhã (05 em 
Dublin, 02 em Belfast, 01 em Derry, 02 em Killarney 
e 03 em Galway)

?Traslados de chegada e saída,
?Gorjetas a motoristas e guias inclusas,
?Maleteiros nos hotéis, 01 mala por pessoa,
?Acte. Portosul acima de 20 pagantes,
?Guia em português,
?Taxas de turismo dos hotéis,
?Kit de viagem Portosul,
?05 jantares,
?01 jantar de despedida com folklore típico 
sapateado,

?Não inclui: telefonemas, lavanderia, frigobar e 
tudo o que não constar como incluso.

?Passaporte válido até março de 2023
?Certificado Internacional da Vacina da Febre 
Amarela e Covid-19.
?Documentos e formulários necessários na 
época de embarque.



31 Jul - Dom - Porto Alegre - São Paulo - 
Lisboa

01 Ago - Seg - Lisboa - Dublin 
Chegada e conexão para Dublin. Chegada ao 

aeroporto de Dublin. Transfer para o hotel e 
jantar de boas vindas. Descanso.

03 Ago - Qua - Belfast  

Após o café da manhã, realizaremos um city 
tour panorâmico em Belfast. Passaremos pelos 
murais que mostram os conflitos entre Católicos e 
Protestantes, Catedral Anglicana de St. Anne, a 
belíssima prefeitura, Opera House e Queens 
University. Após o almoço, não incluído, 
visitaremos o famoso Museu do Titanic onde 
conheceremos a historia da construção de um 
dos navios mais luxuosos do mundo. Numa 
construção de 6 andares, conta sua construção 
até a viagem inaugural e seu trágico fim. Restante 
da tarde e jantar livres. Sugerimos caminhar pelo 
Donegal Place e o Shopping Victoria Square, 
Jardim Botânico ou Museu de Ulster. 

Apresentação no Aeroporto Salgado Filho para 
embarque destino São Paulo. Chegada e 
conexão com a TAP destino Lisboa.  

05 Ago - Sex - Derry - Galway

06 Ago -Sáb - Galway - Inishmore - Galway

Após o café, seguiremos pela região do Burren, 
um platô de calcário de 20.000 km². Nessa região 
as flores dos Alpes e Mediterrâneo enfeitam as 
rochas. Após visitaremos os Cliffs de Moher, um 
penhasco com 214 mts. de altura e 8 km de 
extensão. Com boa visibilidade avistaremos o 
Arquipélago de Aran, a vista é espetacular. 
Seguiremos até Killimer atravessando o Rio 
Shannon, o maior da Irlanda. Jantar no hotel.

Café da manhã. Hoje é o dia de conhecermos a 
Abadia de Kylemore, lar das monjas beneditinas. 
Visitaremos alguns ambientes do antigo palacete, 
assim como uma linda capela em estilo gótico. 
Voltaremos para Galway, cidade conhecida como 
“Cidade das Tribos”, onde teremos um tempo livre 
para caminhar por esta cidade que é considerada 
uma das mais simpáticas da Irlanda. Jantar livre.

Após o café, iremos em direção a Galway. No 
caminho visitaremos o cemitério de Drumcliff, 
onde está sepultado o primeiro vencedor do 
prêmio Nobel de Literatura na Irlanda em 1923. 
Continuaremos até a  Abadia de Sligo, 
construção do século XV e depois seguiremos em 
direção a Galway, onde faremos o check-in e 
jantar incluído.

09 Ago - Ter - Killarney - Anel  de Kerry - 
Killarney

10 Ago - Qua - Killarney - Dublin 

11 Ago - Qui - Dublin 

12 Ago - Sex - Dublin 

13 Ago - Sáb - Dublin 

02 Ago - Ter - Dublin - Belfast 

Café da manhã. Neste dia viajaremos para 
Belfast, capital da Irlanda do Norte. Após o 
almoço, não incluído, seguiremos para Belfast, 
onde já estaremos na Irlanda do Norte. Check-in 
no hotel e tempo livre. Jantar incluído no hotel.

04 Ago - Qui - Belfast - Derry

Café da manhã e logo após viajaremos em 
direção ao norte da Irlanda do Norte para 
conhecer a Calçada dos Gigantes. Patrimônio da 
Humanidade pela Unesco, monumento com mais 
de 38.000 colunas de basalto lapidados em forma 
de hexágono e construído há 600 milhões de ano. 
Conheceremos também a mais antiga destilaria 
irlandesa, Old Bushmills Inn, conhecida por 
fabricar whiskey destilado três vezes, o que dá 
um sabor rico e suave. Dentre seus whiskeys 
premiados encontramos o Bushmills, Black Bush, 
maltes Bushmills 10 anos , 16 e 21 anos. Após a 
visita, iremos em direção a Derry, segunda maior 
cidade da Irlanda do Norte, é única cidade da 
Irlanda que ainda possui seus muros, construídos 
no inicio do século XVI, completamente intactos. 
Check-in e jantar no hotel. 

Após o café, conheceremos a Ilha de Aran, 
chamada Inishmore. O arquipélago de Aran é 
região “Gaeltacht”, onde toda a população fala a 
língua gaélica, além do inglês. Chegaremos de 
ferry boat e faremos um tour na ilha. Conhecere-
mos o forte Dun Aonghasa, um dos maiores da 
era pré-histórica da Irlanda, com uma vista 
espetacular do Oceano Atlântico. Pela tarde 
poderemos caminhar pela pequena vila de 
Kilronan. Retorno de ferry boat. Noite livre.

07 Ago - Dom - Galway - Kleymore Abbey - 
Galway 

08 Ago - Seg - Galway - Killarney

Após o café, faremos um passeio pelo Ring Of 
Kerry, estrada que une pequenas vilas, assim 
como cenário incrível do Oceano Atlántico. 
Passaremos por Killorgin, Cahersriveen, 
Waterville (que hospedou Charles Chaplin 
durante suas férias), Sneem e Molls Gap, no 
coração das montanhas. No final do roteiro 
visitaremos a Muckross House, antiga residência 
de verão de famílias tradicionais. Noite livre.

Café da manhã. Hoje nos despedimos de 
Killarney e seguimos em direção a Dublin. No 
caminho visitaremos a Pedra de Cashel, famoso 
grupo de construções medievais construídas 
sobre uma rocha de calcário que inclui uma torre 
redonda do século 12, Cruz Celta e Capela em 
estilo Romanesco do século 13, Catedral do 
século 15 e a sala do coral dos padres, hoje 
restaurada. Chegada a Dublin. Resto da tarde e 
noite livre.

Café da manhã, e logo após tour panorâmico 
pelos principais pontos turísticos da capital 
irlandesa: rua Daniel O'Connel, Merrion Square 
com suas casas estilo Georgiano, estátua de 
Oscar Wilde e quarteirão dos museus. 
Passaremos pelo Campus da Universidade mais 
antiga da Ir landa, Trinity College. Lá 
conheceremos o Livro de Kells, uma iluminura 
escrita no seculo VIII por monges irlandeses que 
contem a copia dos Quatro Evangelhos em Latim. 
Após conheceremos a Guinness Storehouse, 
centro de vistantes da mais famosa cerveja do 
mundo. Resto da tarde e noite livre.

Café da manhã. Hoje conheceremos 
Glendalough, “Vale entre dois Lagos” onde 
funcionou um dos mais famosos mosteiros da 
Irlanda. Na volta para Dublin passaremos pelos 
jardins de Powerscourt e suas belas estatuas. De 
noite teremos uma noite típica irlandesa, com 
jantar e show de dança “sapateado”.

Após o café da manhã, o dia de hoje será 
dedicado para aproveitar a cosmopolita cidade de 
Dublin. Fazer compras na Grafton Street ou 
visitar um dos diversos museus nacionais.

14 Ago - Dom - Dublin - Lisboa - São Paulo - 
Porto Alegre 

Em horário oportuno traslado ao aeroporto para 
embarque com destino a Porto Alegre, com 
conexão em Lisboa e São Paulo. 

Parte do grupo continua com a Susana para 
Zurich, para o roteiro Cruzeiro pelo Reno.

Fim dos nossos serviços.
A Portosul Turismo agradece a 

preferência. preferência.
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