
 

  INGLATERRA, ESCÓCIA E IRLANDA 2021 
 

Pacote regular – 14 dias (13 noites) 

Dia 1 (Ter) – LONDRES (Inglaterra) 
Chegada e acomodação em Londres. (O traslado para o hotel não está 
incluído) 
 

Dia 2 (Qua) – LONDRES 
Café da manhã. Visita panorâmica passando pelo Parlamento, Abadia de 
Westminster, Big ben e London Eye, a Mudanças da Guarda (sempre que 
acontecer) e o Palácio de Buckingham. Continuação pelos bairros de 
Westminster, Kensington, Mayfair e West End, famosa área de teatros e 
restaurantes, e as praças de Piccadilly Circus e Trafalgar Square. Tarde livre e 
acomodação em Londres. 
 

Dia 3 (Qui) – LONDRES 
Café da manhã. Saída para o Castelo de Windsor, o mais movimentado, 
maior e mais antigo do mundo, e uma das residências oficiais de sua 
majestade, a rainha. A localização espetacular do castelo acumula 900 anos 
de história britânica e abrange uma área de 26 hectares que abriga um 
palácio real, uma capela monumental e as casas e locais de trabalho de um 
grande número de pessoas. As esplêndidas salas de estado estão 
opulentamente decoradas com uma variedade das mais destacadas criações 
artísticas de Coleção Real, incluindo pinturas de Rembrandt, Rubens, 
Canaletto e Gainsborough. Retorno e tempo livre. Acomodação em Londres. 
 

Dia 4 (Sex) – LONDRES / CAMBRIDGE / YORK 
Café da manhã. Saída para o norte da Inglaterra. Parada na encantadora 
cidade universitária de Cambridge, com tempo para passear por suas ruas 
históricas e descobrir suas famosas faculdades onde estudaram 
personalidades como Isaac Newton ou Charles Darwin. Continuação para 
histórica cidade de York, fundada pelos romanos, ligada aos vikings e uma das 
cidades mais bonitas do Reino Unido. Breve caminhada pelas fotogênicas e 
estreitas ruas do seu centro histórico. Acomodação em York.  
 

Dia 5 (Sáb) – YORK / EDIMBURGO (Escócia) 
Café da manhã. Saída para Durham, preciosa cidade medieval localizada em 
uma colina rochosa acima do rio Wear, com tempo para conhecer sua 
impressionante catedral, Patrimônio Mundial e um dos mais importantes 
centros religiosas da Inglaterra e visitar seu belo centro histórico onde está a 
terceira universidade mais antiga do Reino Unido. Continuação para outro 
dos lugares medievais únicos da Inglaterra - Alnwick, cidade que guarda em 
suas ruas lendas e histórias incríveis, que encantam com seus belos jardins e 
seu grande castelo medieval, onde foi filmada parte do filme de Harry Potter. 
Continuação para Edimburgo, capital da Escócia. Acomodação em Edimburgo. 
  

Dia 6 (Dom) – EDIMBURGO 
Café da manhã. Visita à cidade passando pelo Palácio de Holyrood, Catedral 
de St. Giles, Royal Mile e Galeria Nacional. O ponto culminante e misterioso é 
a visita à cidade subterrânea que existe no coração do centro antigo – o Mary 
King’s Close. Ruas e casas originais do século 17, que foram enterradas em 
1753 pelo edifício onde atualmente está a prefeitura. Em seguida, visita ao 
interior do Castelo de Edimburgo, que se ergue imponente sobre a colina de 
Castle Hill oferecendo vistas majestosas do centro da cidade. Para finalizar, 
visita à ‘The Scotch Whisky Experience’, onde por uma hora o visitante é 
levado numa jornada que oferece tudo o que é preciso para se tornar um 
especialista em Whisky. Tarde livre.  Acomodação em Edimburgo. 
 

Dia 7 (Seg) – EDIMBURGO / GLASGOW 
Café da manhã. Saída para Glasgow. Passando pela capital das Terras Altas 
da Escócia, Inverness, a cidade mais ao norte de todo o Reino Unido. Em 
seguida, dirigimos ao misterioso Lago Ness, para um passeio de barco pelas 
águas escuras do lago e chegada às ruinas do Castelo Urquhart para visita. 
Continuação do percurso para Fort William, no sopé do Ben Nevis, a 

montanha mais alta do Reino Unido. Prosseguimento pelo Vale de Glen Coe, 
uma das paisagens mais espetaculares e bonitas da Escócia e região de Loch 
Lochmond até chegada a Gasgow e acomodação. 
 

Dia 8 (Ter) – GLASGOW / BELFAST (Irlanda) 
Café da manhã. Visita à cidade de Glasgow conhecendo o centro da capital 
financeira da Escócia e descobrindo a influência de arquitetos como Charles 
Mackintosh. Em seguida, passamos pela George Square, Catedral, 
Universidade, Prefeitura e o Rio Clyde, protagonista da Revolução Industrial. 
Tempo livre e saída para o porto de Cairnryan para embarque em ferry para 
Belfast, capital da Irlanda do Norte. Chegada a Belfast e acomodação. 
 

Dia 9 (Qua) – BELFAST / CALÇADA DO GIGANTE / DERRY 
Café da manhã. Visita panorâmica a Belfast para conhecer os bairros 
católicos e protestantes da cidade e seus famosos murais. Passando por seu 
centro histórico, Prefeitura, Queen’s University, Torre do Relógio e os 
estaleiros onde foi construído o famoso Titanic. Tempo livre. Em seguida, 
visita a uma das principais atrações da Irlanda do Norte, a Calçada dos 
Gigantes ou as quarenta mil colunas mágicas designadas pela UNESCO como 
Patrimônio da Humanidade. Continuação para Derry, à única cidade 
totalmente amuralhada da Irlanda e uma das mais bonitas. Acomodação em 
Derry. 
 

Dia 10 (Qui) – DERRY / GALWAY 
Café da manhã. Saída para a República da Irlanda para conhecer o Parque 
Nacional de Connemara, uma das áreas mais bem preservadas do país e com 
um grande patrimônio paisagístico que o converte em uma dos lugares 
preferidos por muitos irlandeses. Visita à Abadia de Kylemore, conhecida 
como o Taj Majal irlandês. Continuação do percurso por uma bela paisagem 
de lagos até chegar à cidade de Galway, conhecida como a cidade das tribos 
devido às prósperas tribos que a dominaram durante a Idade Média. Aqui se 
pode descobrir a origem dos famosos pubs irlandeses e ver a última catedral 
católica construída na Irlanda em 1965. Acomodação em Galway. 
 

Dia 11 (Sex) – GALWAY / PENHASCOS DE MOHER / CORK 
Café da manhã. Saída para o sul da ilha, visitando os famosos Penhascos de 
Moher, que oferecem vistas incomparáveis sobre o Oceano Atlântico (local 
protegido pela UNESCO). Continuação para a pitoresca cidade de Adare, 
conhecida como um dos mais belos vilarejos da Irlanda, com suas casas de 
telhados de palha, belos edifícios de pedra e mosteiros medievais. Em 
seguida, entrada no Condado de Kerry para visita ao Parque Nacional de 
Killarney, onde a combinação de florestas, lagos e cacheiras tornam o lugar 
um cenário único. Passeio de barco por uma hora no lago em Killarney. 
Prosseguimento para Cork, cidade construída sobre a água e um dos 
principais produtores de whisky. Acomodação em Cork. 
 

Dia 12 (Sáb) – CORK / KILKENNY / DUBLIN 
Café da manhã. Saída para Dublin passando por Cashel, onde se destaca o 
conjunto medieval de Rock of Cashel, um dos símbolos da Irlanda. 
Continuação para Kilkenny, conhecida como ‘a cidade de mármore’, com uma 
breve parada para passear pela cidade. Continuação para Dublin e 
acomodação. 
 

Dia 13 (Dom) – DUBLIN 
Café da manhã. Visita panorâmica à cidade para descobrir história, mitos e 
lendas. Para finalizar, visita à cervejaria mais famosa do mundo: Guinness 
Storehouse, onde se pode inclusive aprender a servir uma cerveja Guinness 
perfeitamente, ao estilo irlandês. Acomodação em Dublin. 
 

Dia 14 (Dom) – DUBLIN 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 

SAÍDAS GARANTIDAS 

JUNHO: 01, 29 JULHO: 27 SETEMBRO: 07 

HOSPEDAGEM 
LONDRES: Melia White House ****(*)  
YORK: Indigo ****(*) 
EDIMBURGO: Courtyard Center By Marriott ****(*) 
GLASGOW: Indigo ****(*) 
BELFAST: The Flint, Clayton **** 

DERRY: Maldron **** / City Hotel **** 
GALWAY: Harbour Hotel **** / Jurys Inn **** 
CORK: Clayton Cork City **** 
DUBLIN: Clayton Charlemont **** 
 

O PACOTE INCLUI 
• 13 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares; 

 Café da manhã tipo buffet nos hotéis;
• Guia acompanhante falando espanhol com conhecimento de português;  
• Carregadores nos hotéis; 
• Transporte de uma bagagem de tamanho médio (até 30kg) nas viagens de 

ônibus. 
  

 
 

 
 

PREÇOS POR PESSOA (em Euro) 

QUARTO DUPLO QUARTO INDIVIDUAL 

€ 3.490,00 € 4.840,00 


