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1º Dia – 15 Julho (Sex.) – Lisboa / Dublin
Comparência no aeroporto de Lisboa cerca de duas horas e meia antes da partida. Assistência
nas formalidades de embarque pelo/a guia OASIS que vos acompanhará durante toda a
viagem e partida às 07h05 com destino a Dublin. Chegada às 09h55, assistência por guia local
e saída em transporte privativo. Início da visita panorâmica de Dublin.
Almoço em restaurante local. Após o almoço, visita à Catedral da Santíssima Trindade, ou
Christ Church Cathedral (entrada incluída), a catedral contém a maior cripta de todas as
catedrais da Grã-Bretanha e da Irlanda, que foi recentemente renovada. Contém diversos
objectos históricos, uma escultura do final do séc. XVIII que estava fora do Tholsel (edifício
medieval da cidade de Dublin, que já não existe) e um conjunto de velas que foram usadas nos
últimos tempos em que a catedral foi usada sob o rito da Igreja Católica, quando o rei Jaime II
de Inglaterra, depois de sair da Inglaterra em 1690, foi para a Irlanda para lutar pelo trono e
assistir à missa na Catedral. Esta Catedral é considerada uma das mais antigas da Irlanda.
Jantar no hotel e alojamento no Hotel Riu Plaza The Gresham Dublin 4*.

2º Dia – 16 Julho (Sáb.) – Dublin / Tipperary
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita de dia inteiro a Dublin. Fundada em princípios
do séc. IX como um dos maiores assentamentos Vikings fora da Escandinávia. Desde então,
sofreu guerras e conflitos e conheceu épocas de esplendor até que, no séc. XX, conseguiu
definir a sua própria identidade. Hoje é uma cidade próspera e moderna, rica em História e
orgulhosa do seu passado. Destaque para os jardins, monumentos e os edifícios mais
interessantes e emblemáticos da cidade: o Castelo de Dublin, residência oficial dos
representantes ingleses até 1922 e ainda hoje usado em ocasiões de importância nacional; a
Catedral de S. Patrício (entrada incluída); a O’Connell Street, a avenida mais importante e
movimentada de Dublin; o Trinity College (entrada incluída), fundado em 1592 pela rainha
Isabel I e onde se pode admirar o famoso Book of Kells, um dos manuscritos mais belos
escritos por monges celtas, datado do séc. IX e Temple Bar, a zona mais boémia da cidade.
Almoço em restaurante local durante as visitas. No final das visitas saída em direcção a
Tipperary. Jantar e alojamento no Hotel Minella 4*.

3º Dia – 17 Julho (Dom.) – Tipperary / Cashel / Middleton / Cork
Após o pequeno-almoço no hotel, saída em direcção a Cashel. Visita a um dos principais
monumentos da Irlanda – a Rock of Cashel. Este baluarte rochoso foi o símbolo do poder real
e clerical, por mais de um milénio. Após esta visita, continuação da viagem em direcção a
Middleton onde iremos visitar numa conhecida destilaria (entrada incluída), o mais famoso
“whiskey” da Irlanda, seguida de prova. Esta antiga destilaria, em funcionamento até 1975, é
provavelmente a melhor e mais fiel demonstração de todo o processo de elaboração do
whiskey na Europa.

IRLANDA - A ILHA ESMERALDA
Viagem de 7 dias em Pensão Completa

Visitando Dublin, Cork, Cliffs of Moher, Calçada dos 
Gigantes e Belfast, Castelo Bunratty, e muito mais….

15 a 21 Julho 2022

Venha conhecer a verdejante Irlanda na época do ano com melhor clima e maior amplitude solar. Todos sabemos que a Irlanda é
uma ilha muito verdejante exactamente por ter chuva ao longo de todo o ano, mas nesta época encontrará mais sol que em
qualquer outra época. Abrangendo a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, este circuito irá levar-nos aos locais históricos e
paisagísticos mais emblemáticos da ilha, das catedrais aos castelos, da fábrica de cerveja à destilaria de whiskey, dos penhascos de
Moher à Calçada do Gigante, esta viagem irá certamente “refrescar” o nosso Verão.

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe


FP07OT0665IRLANDA2

3º Dia – 17 Julho (Dom.) – Tipperary / Cashel / Middleton / Cork (cont.)
Continuação para Cork. Chegada e visita panorâmica pela cidade com especial destaque para a
rua de S. Patrício, a Câmara Municipal, a Catedral Católica de Sta. Maria e a Catedral da Igreja da
Irlanda. Almoço durante as visitas. No fim da visita panorâmica de Cork, instalação no hotel.
Jantar e alojamento no Hotel Jurys Inn Cork 4*.

4º Dia – 18 Julho (Seg.) – Cork / Castelo Bunratty / Cliffs of Moher (Penhascos Moher) / Galway
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção a Bunratty para visita do seu Castelo (entrada
incluída). Datado do séc. XV é uma das maiores atracções turísticas da Irlanda. Nesta localidade
ainda visitaremos o Bunratty Folk Park, onde poderemos admirar a recriação do dia-a-dia de um
antigo povoado irlandês. Continuação para os Penhascos de Moher, que se elevam a uma altura
de 200m acima do mar ao longo de 8km. Almoço em restaurante local durante as visitas. No fim
das visitas, continuação para Galway e chegada ao hotel.
Jantar e alojamento no Hotel Salthill 4*.

5º Dia – 19 Julho (Ter.) – Galway / Connemara / Kylemore / Donegal
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para breve panorâmica da cidade de Galway. Após a
visita, partida em direcção à região de Connemara, famosa pelo seu romantismo e pela sua
inalterável beleza. Salpicada de lagos e montanhas escarpadas é o verdadeiro paraíso para os
amantes da natureza. A norte deparamo-nos com um cenário verdadeiramente espectacular, o
porto de Killary, situado num magnífico fiorde, o único existente na Irlanda. Continuação da
viagem e visita da Abadia de Kylemore (entrada incluída), construída originalmente como um
castelo, é hoje uma abadia beneditina e um dos melhores exemplos da arquitectura neogótica
irlandesa. Almoço em restaurante local durante as visitas. Após esta visita, continuação para
Donegal. Jantar e alojamento no Jackson’s Hotel 4* ou similar.

6º Dia – 20 Julho (Qua.) – Donegal / Calçada dos Gigantes / Belfast
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção à Calçada dos Gigantes, uma das maravilhas
naturais da Irlanda. Visita a esta estrutura natural, constituída por mais de 37.000 colunas de
basalto, formada há mais de 60 milhões de anos. Conta a lenda que estas formações foram feitas
pelo gigante Finn MacCool para poder chegar à Escócia onde vivia um gigante rival. A calçada do
Gigante faz parte do Património Mundial pela Unesco e é considerada a 8ª Maravilha do mundo.
Almoço em restaurante local. Após o almoço, continuação para Belfast.
Chegada e alojamento no Hotel Jurys Inn Belfast 4*. Em hora a informar, saída para jantar em
restaurante local seguido de espectáculo de música e danças tradicionais irlandesas, como
forma de despedida da Irlanda. No final regresso ao hotel e alojamento.

7º Dia – 21 Julho (Qui.) – Belfast / Dublin / Lisboa
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita da cidade de Belfast, situada ao longo do rio
Lagan, envolta por belas colinas e lagos. Esta cidade testemunhou o pior dos conflitos da Irlanda
do Norte, hoje em dia é uma das cidades mais dinâmicas da Europa. A nossa visita panorâmica
dará especial destaque para a Câmara Municipal, edifício renascentista datado de 1906; a ópera,
Catedral de Santa Ana (entrada incluída); a Quenn’s University e os estaleiros navais Harland &
Wolf, Titanic Dock’s & Pumphouse (entrada incluída), onde foi construído o Titanic. No final das
visitas, almoço em restaurante local. Em hora a informar localmente partida em direcção ao
Aeroporto Internacional de Dublin (166kms). Formalidades de embarque e partida às 19h45 em
voo regular Tap com destino a Lisboa. Chegada às 22h30 ao Aeroporto de Lisboa.
FIM DA VIAGEM
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Preços por pessoa: Valor Base Taxas Valor Total Valor / Mês *

Em quarto DUPLO 2.004 € 108 € 2.112 € 264 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 288 € 36 €

* = 8 Mensalidades de 31 Março’22 a 31 Outubro’22, facilidades de pagamento válidas para reservas até 31 Março 2022.

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasis” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu início,
com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.

Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea em voos regulares TAP no percurso Lisboa / Dublin / Lisboa, em classe económica com direito ao

transporte de 1 mala até de 23Kg;
✓ Taxas de aeroporto, segurança e combustível (108€ à data de 25/11/2021, valor a reconfirmar à data de emissão das

passagens aéreas);
✓ Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
✓ Estadia em Hotéis 4* (os mencionados ou similar), incluindo o pequeno-almoço irlandês;
✓ Pensão Completa desde o almoço do 1º dia ao almoço do último dia, num total de 13 refeições conforme mencionado

no programa;
✓ Espectáculo com música e danças tradicionais em Belfast;
✓ Todas as visitas mencionadas no programa com guia local em português ou espanhol;
✓ Visitas e entradas nos principais locais e monumentos como informado no Itinerário:

➢ Catedral Christ church
➢ Trinity College
➢ Catedral São Patrício
➢ Rock of cashel
➢ Midleton Distillery
➢ Penhascos de Moher
➢ Castelo Bunratty
➢ Abadia de Kylemore
➢ Calçada dos Gigantes
➢ Catedral Santa Ana
➢ Titanic Pumphouse

✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre os
passageiros;

✓ Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência,

cancelamento e interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
✓ Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 25/11/2022;
✓ Bolsa de viagem OASIStravel contendo livro de viagem e material informativo sobre a viagem e os locais a visitar;
✓ Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não incluídos:
ꭓ Tudo o que não esteja mencionado como incluído no presente programa e outros extras ou despesas de carácter pessoal,

tais como telefonemas, minibar, bebidas nas refeições, lavandaria, serviço de bagageiros, excursões opcionais, etc.

Documentos necessários (para cidadãos portugueses):
✓ Passaporte válido pelo período mínimo de 6 meses após a data da viagem.
✓ Certificado Digital de Vacinação completa Covid-19 e/ou Teste PCR negativo (informação a actualizar mais próximo da data

da viagem).
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

OASIStravel - 23.02.2022

NOTA: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração
por parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por
outros da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva
Ficha de Seguro devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes participantes e com base no câmbio do Banco
Portugal à data de elaboração do programa 1 USD = 0,8414 EUR (08/04/2021).
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da
partida. Às reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as
correspondentes reservas, aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 04 Abril’22: 65€ por pessoa; de 05 Abril a 15 Maio´22: 25% do valor da viagem; de 16 Maio a 6
Junho’22: 85% do valor da viagem; a partir de 7 Junho’22 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão
acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

http://www.worldweather.wmo/

