
 
DESCUBRA IRLANDA E GLASGOW 

SAÍDAS GARANTIDAS 2023 

JUNHO: 05 – JULHO: 03 – SETEMBRO: 11, 25 

 
DÍA 1 - SEGUNDA-FEIRA 
GLASGOW      
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação em Glasgow. 
 
DÍA 2 - TERÇA-FEIRA 
GLASGOW - BELFAST 
Café da manhã no hotel e visita da cidade de Glasgow. Iremos visitar o centro da capital financeira 
da Escócia e descobrir a influência de arquitectos como Charles Mackintosh. Passaremos então 
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 apanhar o ferry para 
Belfast, capital da Irlanda do Norte. Chegada a Belfast e a acomodação. 
 
DÍA 3 - QUARTA-FEIRA 
BELFAST - SENDA DE LOS GIGANTES - DERRY 
Café da manhã e visita panorâmica a Belfast para ver os bairros católicos e protestantes da cidade 
e os seus famosos murais, passaremos pelo seu centro histórico, a Câmara Municipal, a Queen's 
University, a Torre do Relógio ou o estaleiro onde foi construído o famoso Titanic. Tempo livre. 
Depois visitaremos uma das principais atracções da Irlanda do Norte, The Giant's Causeway ou as 
quarenta mil colunas mágicas, designadas pela UNESCO como Património Mundial. 
Continuaremos para Derry, a única cidade totalmente murada da Irlanda e uma das mais belas. 
Acomodação. 
 

TARIFAS EM EUROS 
Por pessoa em duplo   

€ 1950 
Suplemento individual 

€ 800 
      

FORMA DE PAGAMENTO: 
Sinal de 30% do preço total do tour somente à vista 
(sem o uso de cartão de crédito) e o saldo de 70% em 
até 5 vezes sem juros com cartões de crédito Visa, 
MasterCard e Diners. A Rota da Seda Viagens e 
Turismo reserva-se o direito de alterar a forma de 
pagamento sem aviso prévio a qualquer momento 
antes do recebimento do sinal. 
 

HOTEIS PREVISTOS 
(Ou similares na categoria indicada em cada 

GLASGOW: 
MARRIOTT * * * * (*) 

BELFAST:  
HOLIDAY INN * * * * 



DÍA 4 - QUINTA-FEIRA 
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 e com um grande património paisagístico que o 
torna um dos locais preferidos de muitos irlandeses. Visitaremos a Abadia de Kylemore, conhecida 
como o Taj Mahal irlandês. Continuaremos o nosso passeio por uma bela paisagem lacustre até 
chegarmos à cidade de Galway, conhecida como a cidade das tribos, devido às 14 tribos prósperas 
que a dominaram durante a Idade Média. Aqui descobriremos a origem dos famosos pubs 
irlandeses e veremos a última catedral católica construída na Irlanda em 1965. Acomodação. 
  
DÍA 5 - SEXTA-FEIRA 
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 e um lugar protegido pela UNESCO. 
Continue para a pitoresca cidade de Adare, conhecida como uma das mais belas aldeias da Irlanda, 
com as suas casas de colmo, belos edifícios de pedra e mosteiros medievais. Em seguida, iremos 
ao Condado de Kerry para visitar o Parque Nacional de Killarney, onde a combinação de florestas, 
lagos e cascatas faz dele um cenário único. Uma hora de passeio de barco no lago em Killarney. 
Continuamos para Cork, uma cidade construída sobre água e um dos principais produtores de 
whisky. Acomodação. 
 
DÍA 6 – SÁBADO 
CORK - KILKENNY - DUBLÍN                                         
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 uma breve paragem para passear pela cidade. Continuar para Dublin e 
acomodação. 
 
DÍA 7 – DOMINGO 
DUBLÍN  
Café da manhã e visita panorâmica da cidade, para descobrir a sua história, mitos e lendas. 
Finalmente visitaremos a cervejaria mais famosa do mundo: Guinness Storehouse, podemos até 
aprender a servir perfeitamente uma pinta do Guinness, ao estilo irlandês. Acomodação. 
 
DÍA 8 - SEGUNDA-FEIRA 
DUBLÍN  
Café da manhã e traslado ao aeroporto. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1. A reserva de lugar na parte terrestre do tour se dá mediante confirmação pela Rota da Seda Via-
gens e Turismo no momento do recebimento do sinal, e a inscrição é efetivada no momento do 
recebimento pela Rota da Seda Viagens e Turismo da integralização do pagamento e do contrato 
de aquisição de programa de viagem internacional assinado e rubricado em todas as páginas den-
tro do prazo estipulado. O pagamento do sinal pelo passageiro implica sua aceitação integral do 
programa, dos preços, das formas de pagamento, das presentes observações, das dicas de viagem 
e do contrato anexo. 

2. Os preços deste tour estão fixados em euros, e serão convertidos para reais pelo câmbio do euro 
turismo a ser informado pela Rota da Seda Viagens e Turismo no dia do pagamento do sinal. Não 
serão aceitos pagamentos em moeda estrangeira. 

DERRY: 
CITY HOTEL * * * * 

GALWAY: 
JURYS INN * * * * 

CORK: 
CLAYTON CORK CITY * * * * 

DUBLÍN: 
TRINITY CITY  * * * *  

 

OS PREÇOS INCLUEM: 
• Carregadores nos hotéis  
• Guia acompanhante em espanhol (com 

conhecimentos de português)  
• 7 noites de alojamento com café da manhã 

buffet 
 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 

• Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a 
remessa de valores destinados à cobertura 
de gastos pessoais no exterior de pessoas fí-
sicas residentes no Brasil em viagens de tu-
rismo, nos termos da lei 13.315/2016; 

• Passagens aéreas de voos domésticos ou in-
ternacionais; 

• Taxas consulares para passaporte cujo visto 
turístico se faz necessário, nem serviço de 
despachante; brasileiros estão isentos de 
necessidade de visto turístico para estes pa-
íses, desde que a permanência seja menor ou 
igual a noventa dias e que o passaporte te-
nha validade mínima de três meses a contar 
da data de saída do território de cada um de-
les; 

• Seguro de viagem (ATENÇÃO: Nunca viaje 
sem seguro de viagem!), que deve ser con-
tratado separadamente; 

• Refeições não citadas no roteiro; 
• Serviço de guarda-volumes nem de carrega-

dores de bagagem em hotéis e aeroportos; 
• Bolsa de viagem, etiquetas de bagagem, 

porta-vouchers, capa de passaporte nem ne-
nhum outro brinde; 

• Nenhum material impresso (toda a docu-
mentação de viagem é enviada apenas ele-
tronicamente); 

• Excursões, passeios, visitas, espetáculos, 
atividades e refeições OPCIONAIS que ve-
nham a ser oferecidos pelo guia; 

• Direito de fotografia e filmagem nas atra-
ções visitadas em que ele é cobrado à parte; 



3. A entrega do contrato de aquisição de programa de viagem internacional assinado e rubricado em 
todas as páginas, da autorização de débito original corretamente preenchida e assinada sem ra-
suras, da fotocópia legível da frente e do verso do cartão de crédito usado para o pagamento, da 
carteira de identidade e do CPF do seu titular, deve ser feita à Rota da Seda Viagens e Turismo no 
prazo máximo de 1 semana após o pagamento do sinal. A não observação desse prazo, bem como 
a entrega de documentos incompletos, rasurados, incorretamente preenchidos ou sem assinatura 
válida, serão consideradas desistência do tour, com o consequente cancelamento dos serviços 
solicitados e aplicação da multa de cancelamento. 

4. O sinal de 30% do preço total do tour não é válido para outro tour da Rota da Seda Viagens e 
Turismo. 

5. Em caso de desistência da viagem pelo passageiro por qualquer motivo (inclusive de saúde) até 
trinta dias antes do início do tour, será cobrada multa de 20% (vinte por cento) do valor total do 
tour e dos serviços adicionais contratados. A menos de trinta dias do início do tour, a multa será 
acrescida de todo e qualquer valor a qualquer título que comprovadamente venha a ser cobrado 
da Rota da Seda pelo o fornecedor. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
No momento da reserva, é imprescindível encaminhar as cópias das principais páginas do seu 
passaporte (válido por mais de seis meses a contar da data de saída do passageiro do último país 
visitado) onde constam: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, número do passaporte 
com data de emissão e validade, endereço completo, número de CPF. 
  
BAGAGENS: 
Nas viagens de ônibus, cada viajante poderá viajar com até uma unidade de bagagem de tamanho 
médio com peso máximo de 30 quilos. O excesso de bagagem será aceito sempre e quando a 
capacidade de carga do veículo o permitir e com prévio pagamento de uma taxa a ser determinada 
caso a caso, podendo ser recusado sempre a critério do guia ou do motorista do ônibus. A bagagem 
não faz parte do contrato de transporte, ficando entendido para todos os efeitos que o passageiro 
deve conservá-la sempre consigo, qualquer que seja a parte do veículo ou do hotel em que estiver 
acomodada, e que é transportada pelo passageiro por sua conta e risco, sem que a Rota da Seda 
Viagens e Turismo possa ser obrigada a responder contratualmente pela perda ou danos que possa 
sofrer, seja qual for a razão. 
 

• Gastos de caráter pessoal, como despesas 
adicionais em hotéis, bebidas nas refeições, 
telefonemas, táxi etc., sendo estas de res-
ponsabilidade exclusiva do passageiro; 

• Gorjetas para o guia e para o motorista 
(sempre a critério do passageiro, mas tradi-
cionalmente esperadas em qualquer país). 

 

 


