
Lazer e Tempos Livres

Programa

9 a 16 de julho de 2017           IRLANDA

9 JUL – LISBOA / DUBLIN
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da partida, para formalidades de embarque assistidas pelo
nosso representante. Partida em voo regular com destino a Dublin. Chegada, desembarque e encontro com o nosso
guia privativo de língua portuguesa que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida

VIAGENS / NORTE

guia privativo de língua portuguesa, que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida.
Saída para Dublin. À chegada efetuamos a visita panorâmica da capital irlandesa com destaque para o maior parque
europeu, o Fénix Park, passando pela O´Connell Street, a mais famosa avenida de Dublin, as praças georgianas, o
Parlamento, a Mansion House, onde foi assinada a independência da Irlanda, e as ruas mais concorridas para
compras como a Grafton Street e a Dame Street, onde se encontra o Castelo de Dublin, as Catedrais de Christ
Church e de S. Patrício. Transporte ao Hotel Clayton Cardiff Lane **** ou similar. Jantar e alojamento no hotel.

10 JUL – DUBLIN
Pequeno-almoço buffet. Continuação da descoberta de Dublin visitando, na Universidade (Trinity College), a antiga
Biblioteca onde se encontra o famoso livro de Kells, manuscrito do século IX, produto basilar do movimento monástico
irlandês. Seguidamente continuamos a nossa visita para a fábrica de cerveja irlandesa Guiness. Após visita e
degustação da tão afamada cerveja, admiramos desde o “Gravity Bar”, situado no último piso do edifício, a mais
i t t i t b t d id d Al t t l l R h t l t d li À it ídinteressante vista sobre toda a cidade. Almoço em restaurante local. Regresso ao hotel e tarde livre. À noite, saída
para um jantar típico com espetáculo de música e sapateado Irlandês, Irish Dance. Regresso ao hotel. Alojamento.

11 JUL – DUBLIN / KILKENNY
Pequeno-almoço buffet. Saída para o condado de Kilkenny em direção à sua capital, com o mesmo nome, que é
considerada a mais bem conservada das cidades medievais da Irlanda. Chegada e transporte ao Hotel Kilkenny ****
ou similar. Saída para visita da catedral medieval, do centro histórico e do conhecido Castelo de Kilkenny, construído
no séc. XII. No castelo destacam-se a biblioteca, a ala chinesa, a “Long Gallery”, onde se encontra em exposição
parte do acervo da National Art Gallery, e os espantosos jardins. Almoço em restaurante local. Tempo livre para
desfrutar desta encantadora cidade. Jantar incluído.

12 JUL – KILKENNY / CORK / DESTILARIA DE WHISKY JAMESON / LIMERICK (262 km)
P l b ff t P tid C k Sit d t S l C k é i d t d d d d I l dPequeno-almoço buffet. Partida para Cork. Situado na costa Sul, Cork é o maior de todos os condados da Irlanda e
em muitos sentidos o mais variado. A cidade de Cork é a terceira maior da Irlanda e o berço da República. Em termos
histórico-culturais, uma cidade incontornável. Chegada e visita panorâmica da cidade de Cork, com destaque para o
canal e o porto antigo, a rua de S. Patrício, a Catedral e a zona de compras. Cork é também conhecida como a capital
gastronómica da Irlanda e, neste contexto, visitamos o histórico Mercado Inglês. Almoço em restaurante local. Após o
almoço, saída para a destilaria Jameson, em Middleton, para o tour das instalações e degustação de whisky.
Continuação da viagem em direção ao noroeste para Limerick. No percurso paragem em Adare, vila pitoresca,
característica pelas suas casas típicas coloridas, e os “Cottages”, com telhados de colmo. Chegada a Limerick.
Alojamento no Hotel Castletroy **** ou similar. Jantar incluído.

13 JUL – LIMERICK / PENHASCOS DE MOHER / BURREN / GALWAY
Pequeno-almoço buffet. Breve visita panorâmica da cidade de Limerick. Continuação para visita aos Penhascos

d d M h 200 t d lt l d 8 k d t f d d i i i tescarpados de Moher, a 200 metros de altura ao longo de 8 km de costa, oferecendo uma das mais impressionantes
vistas da Irlanda. Em dias de céu totalmente limpo são visíveis as ilhas de Aran, a Baía de Galway, assim como os
vales e picos de Connemara. De seguida, partida para Burren. Os 100 quilómetros quadrados do Burren National
Park, no noroeste de Condado Clare, compostos de pedra calcária cársica, são, efetivamente, uma parte excecional
da paisagem da Irlanda. Almoço em restaurante local. Continuação para Galway, que é considerada uma das cidades
mais joviais da Irlanda, conhecida como a «Cidade das Tribos». Á chegada, iniciamos a visita panorâmica,
destacando-se a Shop Street, Eyre Square e a Catedral. Alojamento e jantar no Hotel Salthill **** ou similar.

14 JUL – GALWAY / KYLEMORE / WESTPORT / SLIGO
Pequeno-almoço buffet. Partida para o magnífico Parque Nacional de Connemara, onde água, terra e ar se reuniram
num espetáculo de indescritível beleza natural. Paramos para visitar a abadia Vitoriana de Kylemore, uma fantasia
neogótica, harmoniosamente integrada na aridez da paisagem. Continuamos ao longo do fiorde de Killary onde

l t t l l D t d d i d d d ã di ididalmoçamos em restaurante local. De tarde sucedem-se paisagens onde o verde dos campos são divididos por
labirintos de muretes de pedra granítica e onde a presença do maciço montanhoso de Croagh Patrick nos traz à
memória as mais puras tradições celtas misturadas com o culto cristão de St. Patrick. Paragem e tempo livre na
singular e colorida vila de Westport. Continuação para Sligo. Alojamento e jantar no Hotel Sligo Park **** ou similar.

15 JUL – SLIGO / DERRY / CALÇADA DOS GIGANTES / BELFAST
Pequeno-almoço buffet. Em hora a indicar localmente partida para norte, até à pequena e típica cidade amuralhada
de Derry. Visita panorâmica da cidade que conserva intactas até aos dias de hoje as suas sete portas de entrada.
Seguimos em direção à Calçada dos Gigantes. Património Mundial da UNESCO, esta formação rochosa com mais de
60 milhões de anos atrai milhares de visitantes todos os anos. Almoço em restaurante local. Continuação em direção
a Belfast, a segunda maior cidade da Irlanda, depois de Dublin. Alojamento no Hotel Europa **** ou similar. Jantar
incluído.

16 JUL – BELFAST / DUBLIN / LISBOA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita panorâmica da capital da Irlanda do Norte, cheia de história e
orgulho. Visitamos os bairros católico e protestante, o muro da vergonha onde se encontram os famosos grafites, a
câmara municipal e passamos pelos estaleiros onde foi construído o Titanic e de onde saiu para fazer a sua primeira
viagem até Liverpool. Em hora a combinar, assistência e transporte ao aeroporto de Dublin para formalidades de
embarque. Partida em voo regular de regresso a Lisboa. FIM da VIAGEM.
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Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Q.D. (x2): €1.615,00; Suplemento Q.S. (x1): €260,00.

P t ó i ili

Custos
Preços para outros sócios auxiliares:
Q.D. (x2): €1.715,00; Suplemento Q.S. (x1): €260,00.

Os preços incluem:
 Passagem aérea classe económica em voos regulares de Lisboa com direito ao transporte de 20 kg de bagagem;
 Assistência nas formalidades de embarque;
 Circuito em moderno autocarro de turismo;
 Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, 

no destino;
 Alojamento nos hotéis indicados ou similares; Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
 Todos os pequenos-almoços buffet irlandeses;
 Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
 Visitas: Trinity College (Colégio da Trindade); Fábrica de Cerveja Guiness; Catedral de Kilkenny; Destilaria de Whisky 

Jameson; Penhascos Escarpados de Moher; Castelo de Dunguaire; Abadia de Kylemore; Calçada dos Gigantes;
 Visitas panorâmicas com o nosso guia privativo em Dublin, Kilkenny, Cork, Limerick, Galway, Derry e Belfast;
 Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por pessoa);
 Seguro de Multiviagens – capital de € 30.000*;
 Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA e Taxas de aviação - € 115.

NOTA: As ligações Porto – Lisboa – Porto serão efetuadas em autocarroNOTA: As ligações Porto Lisboa Porto serão efetuadas em autocarro.

Os preços não incluem:
Refeições não mencionadas e bebidas às refeições e serviço de bagageiros não mencionados;
Extras de caráter pessoal, lavagem de roupa, telefonemas e mini-bar;
Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído.

Os débitos serão efectuados em 9 prestações nos dias 24MAR, 24ABR, 25MAI, 23JUN, 25JUL, 25AGO, 25SET, 
25OUT e 24NOV de 2017.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube terão um custo mínimo de €40 00 a título de Taxa de Reserva e eventuaisDepois de confirmada a inscrição pelo Clube, terão um custo mínimo de €40,00 a título de Taxa de Reserva e eventuais
custos que o operador turístico venha a imputar.

Os interessados devem inscrever-se até 15 de março de 2017.
A 20 de março informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Diversos
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http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033875

