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Descubra Irlanda e Glasgow 
(junho 2023) 

 

roteiro 
1º dia - 04/06/23 – São Paulo 
Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque em direção à 
Glasgow. 
 
2º dia - 05/06/23 - Glasgow     
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação. 
 
3º dia - 06/06/23 – Glasgow/Belfast 
Café da manhã no hotel e visita na cidade de Glasgow. Passaremos pela 
Praça George, a Catedral, a Universidade, a Câmara Municipal e o Rio 
Clyde, o protagonista da Revolução Industrial. Tempo livre e partida para 
o porto de Cairnryan para seguir em um ferry para Belfast, capital da 
Irlanda do Norte. Chegada a Belfast e acomodação. 
 
4º dia - 07/06/23 – Belfast/ Derry 
Café da manhã e visita panorâmica em Belfast para ver os bairros 
católicos e protestantes da cidade e os seus famosos murais. 
Passaremos pelo centro histórico, a Câmara Municipal, a Queen's 
University, a Torre do Relógio, onde foi construído o famoso Titanic. 
Tempo livre. Depois, visitaremos uma das principais atrações da Irlanda 
do Norte: a Calçada do Gigante ou as quarenta mil colunas mágicas, 
designadas pela UNESCO como Patrimônio Mundial da Humanidade. 
Seguiremos para Derry, a única cidade totalmente murada da Irlanda e 
uma das mais belas do país. Acomodação. 
 
5º dia - 08/06/23 – Derry/Galway 
Café da manhã e partida para a República da Irlanda para visitar o Parque 
Nacional do Connemara, uma das áreas mais bem preservadas do país. 
Visitaremos a Abadia de Kylemore, conhecida como o Taj Mahal irlandês. 
Continuaremos o nosso passeio até chegarmos em Galway, onde 
descobriremos a origem dos famosos pubs irlandeses e veremos a última 
catedral católica construída na Irlanda em 1965. Acomodação. 
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6º dia - 09/06/23 – Galway/Cork                                         
Café da manhã e partida para o sul da ilha visitando os famosos 
Penhascos de Moher que oferecem vistas incomparáveis sobre o Oceano 
Atlântico, um lugar protegido pela UNESCO. Continuaremos para a 
pitoresca cidade de Adare, conhecida como uma das mais belas aldeias 
da Irlanda. Em seguida, iremos ao Condado de Kerry para visitar o Parque 
Nacional de Killarney, faremos um passeio pelo lago de mesmo nome, um 
cenário único. Partiremos para Cork, uma cidade construída sobre água e 
uma das principais produtoras de whisky. Acomodação. 
 
7º dia - 10/06/23 – Cork/ Kilkenny/ Dublin                                         
Café da manhã e partida para Dublin, passando por Cashel, onde se 
destaca a rocha medieval de Cashel, um dos símbolos da Irlanda. 
Continuaremos para Kilkenny, conhecida como "a cidade do mármore", 
onde faremos um breve passeio. Continuaremos para Dublin. 
Acomodação. 
 
8º dia - 11/06/23 - Dublin  
Café da manhã e visita panorâmica para descobrir a sua história, mitos e 
lendas. Finalmente visitaremos a cervejaria mais famosa do mundo: 
Guinness Storehouse, poderemos até aprender a servir perfeitamente 
uma pinta do Guinness ao estilo irlandês. Acomodação. 
 
9º dia - 12/06/23 - Dublin  
Café da manhã e dia livre (noite extra memorial). 
 
10º dia - 13/06/23 - Dublin/São Paulo 
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Dublin para embarque em 
direção à São Paulo. 
 
11º dia - 14/06/23 - São Paulo 
Desembarque em São Paulo e fim de nossos serviços. 
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voos previstos: 
aeroporto de partida horário de 

partida 
aeroporto de chegada horário de 

chegada 

São Paulo- Guarulhos 04/06/23-16h05 Londres 05/06/23-07h20 

Londres 05/06/23-10h10 Glasgow 05/06/23-11h40 

 

Dublin 13/06/23-17h25 Londres 13/06/23-18h55 

Londres 13/06/23-22h20 São Paulo- Guarulhos 14/06/23-06h00 

 
 
 

hotéis previstos: 
cidade hotel noites 

Glasgow Marriott ou similar 1 

Belfast Holiday Inn ou similar 1 

Derry City Hotel ou similar 1 

Galway Jurys Inn ou similar 1 

Cork Clayton Cork City ou similar 1 

Dublin Trinity City ou similar 3 

 
 
 

inclui: 
• Passagem aérea ida e volta em classe econômica; 
• Taxa de embarque; 
• 8 noites de hospedagem com café da manhã; 
• Todas as visitas e transferes mencionados no roteiro; 
• Circuito em ônibus de turismo; 
• Seguro-viagem obrigatório com a cobertura acima de 30mil euros 

(acima de 75 anos ou estrangeiros, consultar complemento); 
• Guia acompanhante em espanhol com conhecimento em língua 

portuguesa; 
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não inclui: 
• Refeições não citadas no roteiro; 
• Gorjetas; 
• Excesso de bagagem; 
• Serviços extras de ordem pessoal; 
• Nenhum outro item que não conste como incluído.  

 
 
 

valores & pagamentos: 
Valor total por pessoa em USD: 
Em apartamento Duplo…....….: US$ 3.361,00 
Suplemento Single...................: US$ 858,00 
 
Forma de Pagamento: 
Desconto de 3% no pagamento à vista via PIX  
Entrada de 5% + 8x sem juros no cartão de crédito. 
 

resumo 
• Data: 04 a 14 de junho de 2023 

• Cidade de saída:  São Paulo 

• Quantidade de noites: 8 

• Tipo de viagem: memorial por você 
 
***Valores referenciados em dezembro/2022 e sujeitos a alterações. Ao 
reservar consulte a equipe memorial para saber mais sobre condições e 
disponibilidade. 
*** Reserva sujeita a disponibilidade de lugares. 
*** Em caso de variação cambial abrupta, os valores estarão sujeitos a 
acréscimo na última parcela. 
Lembramos que a documentação de viagem é de responsabilidade dos 
passageiros em providenciar e verificar dados e validades, e devem ser 
reconfirmadas junto aos Consulados e Cia. Aérea. 


