
 

 

Tesouros da Irlanda 
 

      

 
 
 
 

 
 
A terceira maior ilha da Europa é dona de um 
coração gigante. Terra de lendas e de passado 
celtas, onde o verde brilha mais intensamente e a 
alegria do povo se expressa, orgulhosamente, 
através da música. Prepare-se para presenciar 
espantosas paisagens, para se divertir nos anima-
dos pubs e para observar bem de perto monumen-
tos que contam histórias que ajudaram a moldar a 
“ilha esmeralda” e as suas gentes. A riqueza do país 
não se esgota na jovem capital, Dublin, sendo 
também visível na singularidade da Calçada dos 
Gigantes, na grandiosidade dos Penhascos de 
Moher ou na solidão de Connemara. Esta viagem é 
uma oportunidade única para descobrir, de uma 
assentada, as duas Irlandas, a do Norte e a do Sul e 
conhecer o seu espírito e personalidade. 
 
 
 
 
 

 

Viagem de 21 a 28 Julho 2020 

 

Os celtas chegaram à Irlanda por volta do ano 300 a.C. e governaram o território durante os 1000 anos seguintes, deixando 
grande património em arte e cultura que ainda se podem encontrar na actualidade. O cristianismo chegou por volta do séc. III e 
V. Os vikings governaram desde o séc. VIII em diante até que o país optou por integrar a Grã-Bretanha em 1169. Uma intensa 
luta pela independência teve lugar até 1922, depois da Guerra da Independência da Irlanda, quando os 26  condados do Sul 
declaram a independência do Reino Unido e se converteram no Estado Livre Irlandês, e desde 1948, na República da Irlanda. Os 
seis condados a Noroeste conhecidos como Irlanda do Norte mantiveram-se no Reino Unido mas a instabilidade no Norte 
começou ganhar visibilidade por volta dos anos 60. Durante muitos anos existiram conflitos violentos entre os que proclamavam 
uma Irlanda unida e aqueles que desejavam continuar a integrar o Reino Unidos e que eram conhecidos como “Os Problemas”. 
Os governos irlandeses tentaram uma reunificação pacífica da Irlanda e em geral mostraram uma actitude cooperadora com o 
governo britânico. No 28 de Julho de 2005, o Exército Republicano Irlandês Provisório (IRA) anunciou o fim da sua campanha 
armada e a  25 de Setembro de 2005 os inspectores internacionais de armas supervisionaram o desarme total do IRA. 

  



 

Programa de Viagem 

1º. Dia 21 Jul (Ter) ● Lisboa / Dublin 
Comparência no Aeroporto de Lisboa pelas 05h05 para formalidades de embarque assistidas por delegadas da Booking Travel. 
Partida às 07h05 em avião em avião da TAP Portugal - voo TP 1322 - com destino a Dublin. Chegada pelas 09h50. Desembarque 
e reunião com o assistente local de língua portuguesa, que acompanha o transporte para o Ballsbridge Hotel 4**** ou similar. 
Almoço no hotel ou restaurante local. Alojamento, jantar e encontro com o nosso guia privado. Distribuição de quartos. Tempo 
livre e jantar em Grupo no salão principal do Hotel. 
 

 
2º. Dia 22 Jul (Qua) ● Dublin 
Pequeno Almoço  buffet irlandês servido no hotel. Começamos a descoberta da 
capital irlandesa, Dublin, visitando o Trinity College, na Old Library, onde o famoso 
livro de Kells, o manuscrito do séc. IX, é a pedra angular do movimento monástico 
irlandês. Em seguida, continuamos nossa visita com a Praça da Geórgia, o 
Parlamento, Dame Street, onde encontraremos o Castelo de Dublin, a Igreja de 
Cristo e a Catedral de São Patrício. Almoço em um restaurante local. De tarde, 
continuamos a nossa visita com a cervejaria irlandesa Guinness. Depois da visita e 
provar a famosa cerveja, admiramos o "Gravity Bar", localizado no último andar do 
edifício, a vista mais interessante de toda a cidade. Continuamos no maior parque 

europeu, o Fenix Park, passando pela O'Connell Street, a avenida mais famosa de Dublin. Regresso ao hotel. À noite, partida para 
um Jantar típico com dança irlandesa e sapateado. Retorno ao hotel. Alojamento. 
 

3º. Dia 23 Jul (Qui) ● Dublin / Kilkenny   
Pequeno Almoço buffet irlandês e partida para o condado de Kilkenny em direção a 
sua capital com o mesmo nome, considerada a mais bem preservada das cidades 
medievais da Irlanda. Chegada e visita à catedral medieval. Almoço em um 
restaurante local. De tarde, visitamos o conhecido Castelo Kilkenny, construído no 
século XIX. No castelo destacam-se a biblioteca, a ala chinesa, a "Long Gallery", onde 
está em exibição parte da colecção da Galeria Nacional de Arte e os maravilhosos 
jardins. Tempo livre no centro histórico para desfrutar desta cidade encantadora 
antes de partir de regressar ao hotel. Alojamento e Jantar no  Kilkenny Hotel 4**** 
ou similar na região.  

4º. Dia 24 Jul (Sex) ● Kilkenny / Cork / Newcastle West (Limerick) 

Pequeno Almoço buffet irlandês servido no hotel e  partida para Cork. Situada na 
costa sul, Cork é o maior de todos os municípios da Irlanda e, de muitas maneiras, o 
mais variado. Cork é a terceira maior cidade da Irlanda e o berço da República. Em 
termos histórico-culturais, uma cidade inevitável. Chegada e passeio panorâmico pela 
cidade de Cork, com destaque para o canal e o antigo porto, a Rua St. Patrick, a 
Catedral e a área comercial. Cork também é conhecida como a capital gastronómica 
da Irlanda e, nesse contexto, sugerimos uma visita ao histórico mercado inglês. 
Almoço em um restaurante local. De tarde, partida para a Destilaria Jameson em 
Middleton para uma visita às suas instalações e degustação de whiskey. Continuação 
da viagem para Noroeste em direção a Limerick. Chegada e acomodação e Jantar no 
Cork International Hotel 4****, ou similar.  

 
 
 

 
5º. Dia 25 Jul (Sáb) ● Newcastle West (Limerick) / Penhascos Moher /  
                                      Burren / Galway 
Pequeno Almoço buffet irlandês e saída em direcção a Limerick. Chegada e breve 
visita panorâmica da cidade. Continue visitando os acidentados penhascos de Moher, 
com 200 metros de altura, ao longo de 8 km de costa, oferecendo uma das vistas mais 
deslumbrantes da Irlanda. Em dias claros, as ilhas de Aran, Galway Bay, bem como os 
vales e picos de Connemara são visíveis. Depois, partida para Burren. Os 100 
quilómetros quadrados do Parque Nacional Burren, no noroeste de County Clare, 
feitos de calcário cársico, são de facto uma parte excepcional da paisagem da Irlanda. 
Almoço em um restaurante local. De tarde, continue até Galway, considerada uma 

das cidades mais jovens da Irlanda, conhecida como "Cidade das Tribos". Após a chegada, iniciamos o passeio panorâmico, do 
qual destacamos a Shop Street, a Praça Eyre e a Catedral. Transporte para o Maldron Oranmore Hotel 4**** ou similar. Jantar 
e acomodação.  



 
 

6º. Dia 26 Jul (Dom) ● Galway / Kylemore / Westport / Sligo 
Pequeno Almoço buffet irlandês e  partida para o magnífico Parque Nacional de 
Connemara, onde a água, a terra e ar se uniram num espetáculo de beleza natural 
indescritível. Paramos para visitar a Abadia vitoriana de Kylemore, uma fantasia 
neogótica, harmoniosamente integrada na aridez da paisagem. Continuamos pelo 
Killary Fjord, onde almoçamos em um restaurante local. De tarde, há paisagens onde 
o verde dos campos é dividido por labirintos de paredes de pedra e granito onde a 
presença do maciço montanhoso de Croagh Patrick lembra as mais puras tradições 
celtas misturadas com o culto cristão de São Patrício. Paragem e tempo livre na 
pitoresca e colorida vila de Westport. Continuação para Sligo. Alojamento e jantar no 
Sligo Park Hotel 4**** ou similar. 
 
 
7º. Dia 27 Jul (Seg) ● Sligo / Derry / Giant Shoe / Belfast 
Pequeno Almoço buffet irlandês servido no hotel.  Em hora a informar localmente, 
partida em direcção ao Norte, para a pequena e amuralhada cidade típica de Derry. 
Visita panorâmica da cidade que mantém seus sete portões intactos até hoje. 
Seguimos para a alcova de Giants. Património da Humanidade pela UNESCO - 
formação rochosa de 60 milhões de anos que atrai anualmente milhares de visitantes. 
Almoço num restaurante local. De tarde, continuamos para Belfast, a segunda maior 
cidade da Irlanda, depois de Dublin. Alojamento e Jantar no Holiday Inn Belfast Hotel 
4**** ou similar.  

8º. Dia 28 Jul (Ter) ● Belfast / Dublin / Lisboa 
Pequeno Almoço buffet irlandês servido no hotel. Inico do tour de visita à capital da 
Irlanda do Norte, cheia de história e orgulho. Visitamos os bairros católicos e 
protestantes, o muro de vergonha onde está localizado o famoso grafite, a prefeitura 
e passamos pelos estaleiros onde o Titanic foi construído e de onde partiu para fazer 
sua primeira viagem a Liverpool. Almoço num restaurante local. De tarde,  transporte 
para o Aeroporto de Dublin para formalidades de embarque e  partida às 17h30 em 
avião da TAP Portugal – voo TP 1327 – com destino a Lisboa. Chegada ao Aeroporto 
Humberto Delgado pelas 20h10  

                                                                    Fim da Viagem 

Preço por pessoa (mínimo de 25 participantes): 

Tipo de alojamento > nº de Participantes Moeda 25 
- Alojamento em quarto Duplo EUR 2.125,00 
- Suplemento para quarto Individual EUR    450,00 

 

Os preços incluem: 

● Passagem aérea, classe turística, Lisboa / Dublin / Lisboa 
● Transporte em viatura privada Aeroporto / Hotel / Aeroporto 
● Estadia nos hotéis indicados ou similares durante 8 Dias / 7 Noites 
● Pequeno Almoço buffet irlandês diário  
● 15 refeições sendo 8 Almoços e 7 Jantares sendo 1 deles típico com danças e cantares irlandeses 
● Serviços de Guia oficial a falar português 
● Circuito ao autopullman de turismo com AC e bancos reclináveis para todo o circuito 
● Visita e entrada no Trinity College, Guness Storehouse, Castelo de Kilkenny, Catedral de São Patrício, Destilaria 

do famoso whiskey Jameson, Penhascos Moher, Abadia de Kylemore, Calçada dos Gigantes 
● Seguro de Assistência em Viagem no valor de EUR 30.000,00 opor pessoa 
● Acompanhamento permanente por um Delegado de Booking Travel 
● Serviços de Guia oficial, a falar português, durante todo o circuito 
● Taxas de Aeroporto, Combustível e Segurança no valor de EUR 150,80 (actualizável à data de emissão das passagens) 

 
 
 
 

Os preços não incluem: 
● Despesas de carácter como: extras no hotel, restaurantes, etc. 
● Bebidas às refeições, gratificações a Guias e Motoristas 
● Em geral tudo o que não se encontrar contemplado no item anterior 
  
  
  



  
  

 
 

                Condições Gerais 

 
 
ORGANIZAÇÃO  
A organização técnica desta viagem foi realizada por 
Booking - Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede na 
Rua Fernando Lopes Graça, 10-A 1600-067 LISBOA, 
contribuinte fiscal nº 501145834, com o capital social de 
Euros 200.000,00, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, sob o número 1196 e com o RNAVT 
1951.  
 
INSCRIÇÕES 
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do 
valor total da viagem, devendo o pagamento restante ser 
efectuado de acordo com o seguinte esquema: 40% até 60 
dias antes da realização da viagem e os restantes 30% até 
30 dias antes da partida . A Agência organizadora reserva-
se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento 
não tenha sido efectuado nas condições acima 
mencionadas. 
 
TAXAS DE AEROPORTO 
Estão incluídas no preço EUR 150,80 sujeito a actualização 
à data da emissão das passagens aéreas. 
 
DESISTÊNCIAS 
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da 
viagem, terá de pagar todos os encargos  a que a 
desistência dê lugar e ainda uma percentagem que pode ir 
até 15% do preço da viagem. Quando seja caso disso, o 
cliente será reembolsado pela diferença entre a quantia já 
paga e os montantes acima referidos 
 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
A viagem constante deste programa está baseada num 
número mínimo de participantes, pelo que a Agência 
organizadora poderá cancelar a viagem, caso não venha a 
existir o número mínimo de participantes. 

 
 
ALTERAÇÕES 
Sempre que existam razões justificadas, a Agência organizadora 
poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de 
partida ou substituir qualquer dos  hotéis previstos por outros 
de categoria similar, sem que o cliente tenha direito a qualquer 
indemnização ou reembolso das quantias pagas. 
 
 
ALTERAÇÃO AO PREÇO 
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos 
serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção do 
programa ( Janeiro 2020 ) pelo que estão sujeitos às alterações 
que resultem  de variações de custos nos transportes,  do 
combustível, dos hotéis, de direitos aduaneiros, impostos, taxas, 
flutuações cambiais, etc. Sempre que se verificar esta alteração, 
o cliente será imediatamente  informado e convidado a, dentro 
do prazo que  lhe for fixado, aceitar o aumento verificado  ou 
anular  a sua inscrição nos mesmos termos e condições  previstos 
na rubrica “ Desistências” 
 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO 
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta vier a 
ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial 
constante do programa da viagem, tem o cliente o direito de 
desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de todas 
as quantias pagas, ou, em alternativa, aceitar uma alteração e 
eventual variação do preço. 
 
 
RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem 
constante deste programa e  emergentes das obrigações 
assumidas, encontra-se garantida por um seguro de 
responsabilidade civil, na Companhia de Seguros Generali e por 
uma caução no Turismo de Portugal  nos termos da legislação 
em vigor. 
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