Irlanda, Escócia e Inglaterra.
Saída: 03 de Agosto de 2018

19 dias

03/Ago: BRASIL - DUBLIN
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a:
04/Ago: DUBLIM
Chegada em Dublin e traslado ao hotel. Resto do dia livre. Hospedagem.
05/Ago: DUBLIM
Café da manhã irlandês. Dia livre para descobrir esta cidade com uma atmosfera divertida e animada na Europa.. Jantar.
06/Ago: DUBLIM - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica: a Merrion Square, a O’Connel st, uma das ruas mais importantes da cidade, com o
monumento a Daniel O’Connell e a Charles Stewart Parnell, o edifício Central dos Correios, o Museu de História Natural, o
Palácio da Justiça, o Phoenix Parque, o Bairro das Embaixadas, etc. Tempo livre ou visita opcional de Dublim Histórico,
visitando a Trinity College, irmanada com Oxford e Cambridge, uma das seis universidades inglesas mais antigas do mundo.
Tempo livre para admirar seus monumentos históricos e, em seguida, continuação até nosso hotel no Condado de Kerry. Jantar
e acomodação.
07/Ago: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia completo pela Península de Dingle, onde se une a natureza selvagem com mais de
2000 jazidas arqueológicas, e a Killarney, centro turístico mais visitado da Irlanda, que serviu de inspiração a poetas e
escritores. A continuação percorreremos o Parque Nacional de Killarney, onde faremos um passeio em charrete, desfrutando
de florestas, lagos e belas paisagens. Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem.
08/Ago: CONDADO DE KERRY - GALWAY (MP)
Café da manhã irlandês. Saída por Adare, com casas de telhados de palha e sua Abadia medieval, a Bunratty. Entrada ao
Castelo do século XV, que foi habitado pela importante família O’Brien, sendo considerados como os descendentes de Brian
Ború, o último grande rei celta. Continuação a Moher, com penhascos de 200m de altura ao longo de 8km. Desde a Torre
O’Brien teremos a mais bela vista da costa. Continuação a Galway pela Região de Burren. Chegada. Jantar e acomodação.
09/Ago: GALWAY - LONDONDERRY
Café da manhã irlandês. Saída para o Parque Nacional de Connemara, onde sobrevivem a cultura e a lingua gaélica, e também
um dos lugares favoritos pela maioria dos irlandeses, percorrendo o Lago de Inagh e visitando a Abadia de Kylemore. A
continuação, iremos ao fiorde de Killary, onde realizaremos um passeio em barco. Almoço no caminho. Continuação a Ulster
(Irlanda do Norte), onde, depois de cruzar a fronteira, chegaremos a uma das suas cidades mais emblemáticas, Londonderry.
Cidade amuralhada que desde a sua fundação, em 1613, tem sido palco de grande rivalidade entre seus habitantes por
questões religiosas e por interesses políticos. Uma divisão que afeta inclusive ao seu nome, já que enquanto os protestantes,
partidários de pertencer ao Reino Unido, preferem chamá-la de Londonderry, os católicos, partidários da união com a
República da Irlanda, a chamam de Derry. Jantar e acomodação.
10/Ago: LONDONDERRY - EDIMBURGO
Café da manhã irlandês. Saída até a Calçada do Gigante, considerado como um dos maiores atrativos da Irlanda. Trata-se de
40.000 enormes blocos de basalto que, ao se esfriar rapidamente, há 60 milhões de anos, pelo contato com a água do mar,
tomaram formas fantásticas como a Cadeira dos desejos, o órgão, a bota, a chaminé e a Porta do Gigante, além de uma
interminável calçada que, segundo a lenda, foi construída pelo gigante Finn Mac Cool para poder passar a Escócia sem se
molhar os pés. O curioso deste lugar é que as colunas vão descendo à medida que se aproximam ao mar, e por isso é
considerada uma calçada por onde os gigantes poderiam ir sem problema de uma ilha a outra. A seguir, cruzaremos em ferry
de Larne a Cainryan e continuaremos até Edimburgo, capital da Escócia e uma das cidades com mais bonitas da Europa. Tempo
livre para conhecer a animação das suas ruas e o encanto dos seus edifícios. Jantar e acomodação.
11/Ago: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: conheceremos a Milha Real e o legendário Castelo, o Palácio de Holyrood House, o
antigo Parlamento, sede dos Tribunais, a New Town, a National Gallery, com telas de renomados pintores, a Calton Hill, uma
das sete colinas convertida em “acrópolis” ao construir vários monumentos que lembram aos de Atenas, comemorativos das
vitórias sobre Napoleão, etc. Almoço. Restante do dia livre. Hospedagem.
12/Ago: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída para as Terras Altas. Passaremos por Culloden, onde teve lugar a última batalha do Reino Unido,
em 1746, entre ingleses e escoceses, e em seguida, visitaremos o Castelo de Cawdor e seus belíssimos jardins. Conheceremos
esta magnífica construção do século XIV, cheia de lendas e que pertenceu ao Clã Calder, e hoje em dia é a residência da
Condessa de Cawdor. Continuação a Inverness e tempo livre na capital das Terras Altas da Escócia, que pode ser aproveitado
para contemplar o atrativo conjunto monumental da cidade, desde a colina do Castelo, ou visitar a mesma. Se desejar poderá
realizar uma inesquecível excursão opcional que inclui um passeio em barco pelo mítico Lago Ness até as ruínas do Castelo
Urquhart. Jantar e acomodação nas Terras Altas.
13/Ago: TERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Café da manhã escocês. Abandonaremos as Terras Altas, passando em nosso percurso por Fort William, as margens do Loch
Linne, Glencoe e a zona montanhosa dos Trossachs até Stirling, onde visitaremos seu castelo, um dos mais importantes da
Escócia e lugar de refúgio e coroação da rainha Maria Estuardo, quando ainda era um bebé de poucos meses e testemunha de
algumas das batalhas escocesas de maior relevância, como Stirling Bridge, ganhada por William Wallace em 1297, personagem
popularizado pelo filme “Coração Valente”, protagonizado por Mel Gibson, e a de Bannockburn, que supôs em seu momento o

reconhecimento da Escócia como nação independente. Almoço. Continuação a Glasgow, considerada como um dos melhores
exemplos de cidade vitoriana. Visita panorâmica: para conhecer a Catedral, a Grande Mesquita Central, as vistas da
Universidade, a Prefeitura, George Square, etc. Jantar e acomodação.
14/Ago: GLASGOW - DURHAM - CONDADO DE YORK
Café da manhã. Saída para a fronteira entre a Escócia e a Inglaterra. Chegada em Durham e tempo livre para conhecer esta
histórica cidade e sua catedral, Patrimônio da Humanidade, considerada como o maior e o mais perfeito monumento de estilo
arquitetônico normando na Inglaterra. Um lugar que reconhecerão os amantes da literatura, pois sua fachada foi utilizada
como referência para desenhar o Colégio Hogwarts de Magia e Bruxaria, a escola de Harry Potter, e também foi utilizada no
mundo cinematográfico como cenário para o filme Elisabeth, protagonizada por Cate Blanchet. Continuação para York,
fundada no ano 17 a.C. pelos romanos, sendo a capital do Império durante alguns anos, quando Séptimo Severo a converteu
numa das duas capitais e se moveu até esta cidade para controlar o avanço das suas legiões por estas terras. Realizaremos
uma visita guiada desta cidade que possui uma arquitetura espetacular, com construções que nos remontam a Inglaterra dos
séculos XII ao XIV. Conheceremos suas muralhas, o centro histórico e o exterior da Catedral de São Pedro, a segunda maior em
estilo gótico do norte da Europa, depois da de Colônia. Continuação para o hotel no Condado de York. Jantar e acomodação.
15/Ago: CONDADO DE YORK - FOUNTAINS ABBEY - REGIÃO DOS LAGOS - LIVERPOOL
Café da manhã. Saída a Fountains Abbey (entrada incluída), declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Um lugar
maravilhoso onde a beleza natural da sua localização realça ainda mais esta abadia fundada pelos beneditinos em 1132,
Almoço no caminho. Chegaremos à Região dos Lagos, o maior parque nacional da Inglaterra. Realizaremos um passeio em
barco pelo Lago Windermere, o mais importante e maior de Inglaterra, no coração da Região de Cumbria. Continuação a
Liverpool, berço dos Beatles e famosa pela sua equipe de foottbal Liverpool Football Clube. Jantar e acomodação.
16/Ago: LIVERPOOL
Café da manhã. Visita panorâmica onde passaremos pelos pontos mais importantes da cidade: estádio de futebol do Anfi eld,
St. Nicolás, as Três Graças, centro histórico e financeiro, prefeitura, St. George’s Hall, William Brown Street, Jardins de São
Joao, zona das universidades, as duas catedrais, o Bairro Chino, etc. Resto do dia livre ou se desejar terá a possibilidade de
realizar uma visita opcional para conhecer a Liverpool dos Beatles, onde conheceremos além do Beatles Story Museum, os
lugares relacionados com a mítica banda: Docklands, Mathew Street, Strawberry fi elds Panny Lane e o famoso The Cavern
onde pararemos para tomar uma cerveja. Jantar e acomodação.
17/Ago: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORDUPON- AVON - BRISTOL
Café da manhã. Saída para Chester, de origem romana, que conserva as suas muralhas, as ruínas das termas públicas e a
catedral do século XV. Continuação a Stratford-upon-Avon. Tempo livre na cidade natal de Shakespeare para conhecer seu
centro histórico, com suas encantadoras casas tipicamente inglesas, e desfrutar da animação das suas zonas comerciais
repletas de lojas. Continuação a Bristol, antiga cidade comercial. Tempo livre. Jantar e acomodação.
18/Ago: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem romana, declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para conhecer os seus
banhos públicos romanos, os seus extraordinários edificios georgianos e a maravilhosa Abadia gótica. Continuação a Salisbury,
antiga cidade medieval. Almoço. Tempo livre para conhecer a maravilhosa catedral. Continuação ao impressionante círculo de
pedras de Stonehenge, que com uns 5.000 anos de antiguidade é considerado um dos monumentos mais enigmáticos da
humanidade (entrada incluída). Ainda não se sabe para que foi construído. Algumas teorias dizem que era um templo, e outras
que era um observatório astronômico ou um calendário pré-histórico, por como está alinhado com o sol e a lua. Acomodação.
19/Ago: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a Trafalgar Sq, o Palácio de
Buckingham, o Royal Albert Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada eventualmente no dia anterior). Tarde livre ou excursão
opcional a o Castelo de Windsor, o maior e mais antigo castelo habitado do mundo e uma das residências oficiais da
monarquia britânica a mais de 900 anos. Regresso a Londres. Se desejar, poderá realizar opcional um passeio noturno
incluindo uma bebida num típico pub londrino. Acomodação.
20/Ago: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo Londres, percorrendo lugares mundialmente famosos como o Soho e o
animado Covent Garden, ou desfrutar de algum dos musicais que se apresentam na cidade, ou continuar conhecendo outros
monumentos da capital inglesa. Visita opcional ao Museu Britânico, com peças de todos os territórios que fi zeram parte do
Império Britânico, e onde poderá admirar, além dos frisos do Parthenon, uma excelente seção de Egiptologia, e À continuação,
o monumento mais antigo da cidade: a Torre de Londres, que data do ano 1066, onde se encontram As Joias da Coroa.
Acomodação.
21/Ago: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim dos nossos
serviços

Preço por pessoa:
PARTE AÉREA: Favor consultar.
PARTE TERRESTRE EM: DBL - USD 4.085,00 / TRP - USD 4.020,00 / SGL - USD 5.110,00
Nossos preços incluem:
Hotéis de categoria Superior com café da manhã. 15 Refeições. Seguro de viagem. Guia acompanhante do Brasil
desde que o grupo tenha um mínimo de 25 participantes.

