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IRLANDA, ESCÓCIA E INGLATERRA – AGOSTO 2020 

 

1º.DIA – 03 agosto – 2ª.feira – SÃO PAULO  

Apresentação direta no Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos, onde os representantes da Claudio 

Cardoso Viagens e Turismo, estarão auxiliando os passageiros para embarque com destino a Dublin. 

 

2º.DIA - 04 de agosto – 3ª.feira - DUBLIN 

Chegada em Dublin. Traslado e alojamento. Jantar. 

 

3º.DIA – 05 de agosto – 4ª.feira - DUBLIN 

Café da manhã e saída para conhecer Dublin, cidade com referências que remontam desde sua origem viking 

até a época vitoriana, passando pelo castelo de Dublin, a Catedral de St.Patrick a a O´Connel Street, com as 

estátuas dos heróis da  libertação irlandesa e a famosa Universidade  Trinity College, fundada em 1592, com 

suas vasta biblioteca, onde se encontra o magnífico Livro de Kels, uma das pérolas artísticas da Idade média. 

Terra dos escritores James Joyce, Bernard Shaw e Oscar Wilde. Visita a fábrica de cerveja Guiness. Restante do 

dia livre. Jantar. 

 

4º.DIA - 06 de agosto – 5ª.feira - DUBLIN/BELFAST 

Café da manhã  e saída para conhecer o Monasterboice. Monasterboice é na verdade um cemitério contendo 

cruzes célticas muito antigas. As altas cruzes são em condição espantosa e é uma localização tranquila e 

contemplativa Continuação para Belfast. Jantar. 

  

5º.DIA - 07 de agosto – 6ª.feira - BELFAST/ EDINBURGO 

Café da manhã e saída para conhecer a renovada Belfast, que emergiu de décadas de conflitos para um 

presente vibrante e que possui  verdadeiras jóias de arquitetura vitoriana e eduardiana. City tour para conhecer 

o City Hall, a Queen´s University, o Grande Teatro da Ópera, a Biblioteca Linehall e a Galeria Banhos Ormeau,  

Quartier Titanic, local de construção do Navio Titanic, o Castelo de Belfast e a proeminente Catedral de Santa 

Anne e a rica área de Stormont. À tarde saída para Edinburgo. Jantar. 

 

6º.DIA - 08 de agosto - sábado - EDINBURGO 

Café da manhã e saída para conhecer esta monumental cidade, localizada nas chamadas terras baixas 

escocesas, incluindo o lendário castelo construído no século XII sobre um rochedo onde viveu Mary Stuart; o 

Palácio de Holyroodhouse, residência oficial da Rainha Elizabeth; a Royal Mille; a Catedral St Gilles; e o 

Parlamento. Restante do dia livre. Jantar. 

  
7º.DIA - 09 de agosto - domingo - EDINBURGO/INVERNESS 
Café da manhã e saída com destino às Highlands, as Terras Altas,  visita à uma das famosas destilarias escocesas 
a de Whisky Edradour, com explicação sobre a produção de whisky, que em celta significa "água da vida". 
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 VISITA AO  Blair Castle or Cawdor Castle (connected with Hamlet) Chegada a Inverness, a capital das Highlands, 
uma pitoresca cidade com as tradições dos clãs escoceses. Passeio panorâmico a pé pelo centro de Inverness, 
caminhando através de antigas ruelas, pelo Castelo Vitoriano e comércio local. Jantar. 
 
8º.DIA - 10 de agosto – 2ª.feira - INVERNESS/GLASGOW 
Café da manhã. Em seguida saída para Glasgow  , passando POR  Loch Ness, percorrendo a região aonde foram 
realizados filmes como "Coração Valente" e "Highlander".  o famoso Lago Ness, que, além de ser um lago de 
grande beleza, abriga um lendário habitante, Nessie, o monstro já visto por mais de 4.000 pessoas desde o 
século VI. No caminho entre  Loch Ness e Loch Lomond considerado o maior Lago da Escócia, passaremos por 
Glencoe e Trossachs. Chegada a Glagow. Jantar. 
 

9º.DIA - 11 de agosto – 3ª.feira - GLASGOW/LIVERPOOL 

Café da manhã e saída para  visita panorâmica à cidade, incluindo a Catedral de Glasgow, a Rua Buchanan, a 

Prefeitura, a George Square, praça em estilo vitoriano, a Universidade fundada no ano de 1451, e o Parque 

Kelvingrove. Tarde livre. Jantar. 

 

10º.DIA - 12 de agosto – 4ª.feira - LIVERPOOL 

Café da manhã e visita panorâmica da cidade, incluindo os principais locais que inspiraram as músicas dos 

Beatles, como Penny Lane, Strawberry Fields, e o Cavern Club, onde iniciaram sua carreira. Visita ao The Beatle 

Story Experience, museu dedicado à história desta inesquecível banda. Tarde livre. Jantar. 

 

11º.DIA - 13 de agosto – 5ª.feira - LIVERPOOL/STRATFORD/OXFORD 

Café da manhã e saída para Stratford situada nas margens do rio Avon, no coração de Midlands, uma das 

cidades mais visitadas da Inglaterra, com tempo livre para apreciar seus edifícios em estilo Tudor e visita à casa 

de nascimento de William Shakespeare. Em seguida saída para Oxford, chegada, e breve panorâmica da cidade  

mundialmente famosa pela sua universidade e lugar na história. A universidade de Oxford é a mais antiga das 

universidades de língua inglesa, e é considerada uma das 10 melhores do mundo. Jantar. 

 

12º.DIA - 14 de agosto – 6ª.feira - OXFORD/LONDRES 

Café da manhã e saída para conhecer o  Stonehenge,  um monumento megalítico da Idade do Bronze, 

localizado na planície de Salisbury, próximo a Amesbury, no condado de Wiltshire.Em seguida saída para  

Windsor, amplamente conhecido como o local do Castelo de Windsor, uma das residências oficiais da família 

real britânica.Visita panorâmica, visita ao Castelo e saída para Londres. Chegada, Jantar.  

 

 

13º.DIA - 15 de agosto - sábado - LONDRES 

Café da manhã e saída para em city tour panorâmico conhecer o Hyde Park,St James Park, Palácio de 

Buckingham, Big Ben e o Parlamento Inglês, Abadia de Westminster, Ponte de Londres, Piccadilly Circus e a 

vibrante área dos teatros Oxford e Regent Street. Restante do dia livre. Jantar. 

 

14º.DIA - 16 de agosto - domingo - LONDRES 

Café da manhã e dia livre para atividades pessoais. Jantar. 

 

15º.DIA - 17 de agosto – 2ª.feira - LONDRES 

Em horário determinado  traslado para o aeroporto e embarque com destino a São Paulo. 
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VALOR DO PACOTE (AÉREO + TERRESTRE) EM DÓLAR AMERICANO POR PESSOA 

Apartamento duplo ..........................................................US$ 5.310,00  

Suplemento para apto. individual.......................................US$ 1.108,00     

Entrada: US$ 1.062,00. Saldo até 10 vezes no cartão 

 

Preço calculado para um mínimo de 20 passageiros viajando juntos           

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso          

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

 Passagem aérea em classe econômica 

 Hotéis categoria  turística superior 

 Refeições conforme programa 

 Ônibus de luxo com ar condicionado 

 Acompanhamento de um representante da agência  

 Gorjetas aos guias e motorista  

 Taxas de aeroporto  

 Visitas e entradas conforme programa 

 Guias locais falando português ou espanhol, 

 Seguro saúde e viagem e Kit viagem 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

 Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, fax, e-mail,frigobar, etc 

 Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral 

 Despesas extras causadas por atrasos nos voos 

 Taxas hoteleiras 

 Tudo o que não estiver como incluído 
 

DADOS PARA DEPÓSITO 

Banco Bradesco       

Agência 1789 – 2       

Conta corrente 1109-6      

CNPJ: 13.565.897/0001-42 

Claudio Cardoso Viagens e Turismo Ltda 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada da viagem, Fevereiro 

de 2021. 
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