
1º Dia - 15/Set: São Paulo / Zurich / Cork (Irlanda) 

Apresentação no aeroporto de Guarulhos, balção da Swiss Air para 
embarque com destino à Cork na Irlanda, com conexão imediata em 
Zurich. 

2º Dia - 16/Set: Cork 

Chegada à Cork, segunda maior cidade do país, recepção e traslado 
ao hotel. 

3º Dia - 17/Set: Cork / Blarney Castle / Killarney 

Pela manhã visitaremos o famoso Castelo de Blarney, construído em 
1446 e que, segundo a tradição, os visitantes que beijam a pedra de 
Blarney ganham o dom da eloquência. Logo após, seguiremos em 
direção a Killarney, o maior centro turístico da Irlanda, localizado 
dentro de um Parque Nacional. Chegada a Killarney e acomodação 
no hotel. Café da manhã incluído. 

4º Dia - 18/Set: Killarney / Ring Of Kerry / Killarney 

Hoje faremos o lindíssimo circuito de Ring of Kerry, na Península de 
Iveragh. Nosso caminho será emoldurado pelas maiores montanhas 
da Irlanda, com lindas praias e pitorescas vilas de pescadores. 
Passaremos por Waterville, Sneem - a mais charmosa vila costeira do 
país, e Cahersiveen, terra natal do "Libertador da Irlanda", Daniel 
O'Connell.  
Tarde livre, aproveite o variado comércio, os excelentes restaurantes 
e o belíssimo lago de Killarney.  
À noite, sugerimos um show de sapateado típico irlandês.  
Café da manhã incluído. 
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5º Dia - 19/Set: Killarney / Cliffs Of Moher / Galway 

Pela manhã, saída em direção à mais animada cidade da ilha, Galway. 
No trajeto cruzaremos em ferry o rio Shannon - o maior rio da Irlanda, 
e prosseguiremos em direção ao exuberante Cliffs of Moher, um 
imenso penhasco à beira do Oceano Atlântico que tem 8 km de 
extensão e aproximadamente 220 metros de altura sobre o nível do 
mar.   Ao chegarmos a Galway, faremos um tour de orientação pelos 
seus principais pontos turístico: o bairro latino; a Quay Street; a 
Catedral de São Nicolau, uma bela construção medieval; e o Arco 
Espanhol. Em seguida, acomodação no hotel. Café da manhã e 
almoço incluídos.  

6º Dia - 20/Set: Galway / Dublin 

Pela manhã, seguiremos em direção a efervescente Dublin, capital da 
Irlanda e famosa pelos seus badalados pubs e sua rica herança 
cultural. Ao chegarmos faremos um tour de orientação para nos 
ambientarmos com as maiores atrações da cidade. Acomodação no 
hotel e restante do dia livre. Café da manhã incluído. 

DUBLIN, IRLANDA



ROYAL MILE - EDIMBURGO, ESCÓCIA

7º Dia - 21/Set: Dublin 

Pela manhã faremos um city tour por Dublin, onde passaremos pelo 
Castelo de Dublin, a Catedral de St. Patrick e a O´Connell Street, 
com o edifício do General Post Office, marco da luta pela libertação 
irlandesa. Visitaremos a famosa Universidade Trinty College, fundada 
em 1592, com sua vasta biblioteca onde veremos o magnífico Livro 
de Kells - uma das pérolas artísticas da Idade Média, na terra dos 
escritores James Joyce, Bernard Shaw e Oscar Wilde.   Tarde livre. 
Sugerimos: visitar o Temple Bar e à Grafton Street, agitadas áreas 
com suas lojas e cafés. Aproveite para tomar a stout, típica cerveja 
preta. Café da manhã incluído. 

8º Dia - 22/Set: Dublin / Belfast (Irlanda Do Norte) 

Hoje seguiremos pela renomada capital da Irlanda do Norte – Belfast 
onde faremos um city tour onde veremos verdadeiras joias de 
arquitetura vitoriana e eduardiana e conheceremos o Quartier Titanic, 
local de construção deste emblemático navio que está 
comemorando seu centenário onde visitaremos o seu Museu. Vista 
panorâmica do Castelo de Belfast. Acomodação no hotel. Restante 
do dia livre.  Café da manhã incluído. 

9º Dia - 23/Set: Belfast / Cairnryan / Edimburgo (Escócia) 

Em horário determinado, traslado ao Pier para embarque em Ferry 
boat com destino à Cairnryan na Escócia (duração: 02h30 de 
viagem).   Chegada à Escócia e continuação da nossa viagem por 
terra até a linda cidade de Edimburgo. Acomodação no hotel.  
Café da manhã incluído. 

10º Dia - 24/Set: Edimburgo 

Hoje faremos um inesquecível passeio a pé pelos principais atrativos 
de Edimburgo. Durante a visita, passagem pela Old Town (Cidade 
Velha), com suas charmosas ruas e magníficos edifícios históricos. 
Visita ao imponente Castelo de Edimburgo, um dos mais importantes 
monumentos do país, este fabuloso castelo foi residência real na 
época medieval. Continuação do passeio pela Royal Mile (Milha 
Real), famosa rua medieval que liga o Castelo de Edimburgo ao 
Palácio de Holyrood, residência oficial da família real na Escócia. 

Durante o passeio, apreciaremos também a fantástica New Town 
(Cidade Nova) com seu esplendoroso estilo georgiano, local que 
abriga os principais centros comercias da cidade além de elegantes 
praças e belos jardins. Término do passeio e restante da tarde livre 
para atividades independentes. Café da manhã incluído. 

11º Dia - 25/Set: Edimburgo / St. Andrews / Angus / Perth 

Após o café da manhã, saída rumo a costa leste da Escócia até a 
histórica cidade de St. Andrews, para visita ao seu fabuloso Castelo e 
às impressionante ruínas de sua Catedral, a qual já foi a maior do 
país. Esta encantadora cidade também é conhecida mundialmente 
por sua universidade, a terceira mais antiga do mundo de língua 
inglesa e uma das universidades mais prestigiosas do Reino Unido, 
local onde o Príncipe William estudou e conheceu sua esposa Kate 
Middleton. St. Andrews também atrai milhares de visitantes todos os 
anos devido aos seus campos de golfe, à sua incrível paisagem 
costeira e às suas belíssimas praias de areia fina. Após almoço em 
restaurante local, prosseguimento pela ponte de Tay em direção ao 
lendário Castelo de Glamis, belíssimo castelo onde Lady Elizabeth 
Bowes-Lyon (mais conhecida como a "Rainha Mãe") passou a sua 
infância e local de nascimento da princesa Margaret, irmã da rainha 
Elizabeth II. Após visita à este fantástico castelo.   Acomodação no 
hotel. Café da manhã, almoço e jantar incluídos. 

12º Dia - 26/Set: Perth / Pitlochry / Aviemore 

Saída em direção a fascinante região das Highlands (Terras Altas), 
com seus cenários de incomparável beleza formado por magníficas 
montanhas, vales e lagos.  
Parada na pitoresca Pitlochry, um típico vilarejo da região das 
Highlands todo construído em pedras.  
Visita ao Castelo de Blair, um dos mais famosos castelos da Escócia e 
o único do Reino Unido construído inteiramente em pedras brancas. 
Este fabuloso castelo está aberto ao público desde 1936 e seus 
esplêndidos quartos abrangem importantes coleções de armas, 
troféus de caça, pinturas, móveis e bordados.  
Ao término da visita, continuação rumo ao norte, apreciando a 
incrível paisagem do Parque Nacional de Cairngorms.  
Chegada e acomodação no hotel.  
Café da manhã incluído. 



TERRAS ALTAS, ESCÓCIA 

13º Dia - 27/Set: Aviemore / Elgin / Speyside / Aviemore 

Saída em direção ao nordeste da Escócia até a bela região de 
Speyside, conhecida como o "coração do whisky escocês". É nesta 
fantástica região onde está concentrado o maior número de 
destilarias de whisky do país e a famosa "Trilha do Whisky". No 
percurso, parada no charmoso vilarejo de Elgin, localizado no litoral 
norte da ilha e famoso pelas ruínas da sua catedral gótica. Visita à 
fábrica de cashmere Johnstons of Elgin, a mais antiga da Escócia e 
responsável pela produção dos produtos de cashmere de marcas 
mundialmente famosas, como a Burberry. Na sequência, visita à 
Destilaria The Macallan, situada na região de Speyside, onde será 
possível conhecer de perto o processo de fabricação do tradicional 
whisky escocês e degustá-lo ao final da visita.   Visita à Speyside 
Cooperage para conhecer sobre a produção de barris de carvalho. 
Ao término da visita, retorno ao hotel. Café da manhã incluído. 

14º Dia - 28/Set: Aviemore / Loch Ness / Loch Lemond / Fort 
William / Glencoe / Glasgow 

Hoje veremos o deslumbrante Loch Lomond, o maior lago da 
Escócia. Continuaremos pelo "Paso de Glencoe", região onde foram 
filmados os campeões do Oscar "Coração Valente" e "Highlander", 
até Fort William, pequena cidade situada na base mais alta da 
montanha escocesa - Ben Nevis. Nossa próxima atração será o 
famoso e misterioso Lago Ness, que "abriga" Nessie, o lendário 
monstro já visto por mais de 4.000 pessoas desde o século VI. 
Continuação passando pelo impressionante vale de Glencoe, uma 
das mais belas regiões das Highlands e cenário do trágico massacre 
dos 38 membros do Clã MacDonald. Em seguida, prosseguimento 
com destino a Glasgow, maior cidade da Escócia e o maior centro 
comercial do Reino Unido depois de Londres. Chegada e 
acomodação no hotel. Café da manhã incluído. 

15º Dia - 29/Set: Glasgow 

Pela manhã, visita à maior cidade da Escócia e o maior centro 
comercial depois de Londres, berço da revolução industrial. 
Conheceremos, no nosso city tour, a vitoriana George Square, a 
Prefeitura, a Universidade - fundada em 1451, Kelvingrove Park e a 
Catedral do séc. XIII, que deu origem à cidade. 

Para o almoço, a melhor opção são os típicos pubs e no tempo livre 
aproveite para conhecer a Buchanan Street, onde fica o seu animado 
comércio ou visitar uma das famosas galerias e museus de Glasgow. 
Café da manhã incluído. 

16º Dia - 30/Set: Glasgow / Frankfurt / São Paulo 

Em horário determinado, traslado ao aeroporto de Glasgow para 
embarque com destino à São Paulo, conexão imediata em Frankfurt. 

17º Dia - 01/Out: São Paulo 

Chegada e fim de nossos serviços. 

*A ordem dos passeios pode sofrer alterações durante a viagem

Voo

Café da manhã

Almoço ou Jantar

Ferry Boat

GLENCOE, ESCÓCIA



SERVIÇOS INCLUÍDOS 

Acompanhamento de um guia operacional desde o 
Brasil. 
 
Passagem aérea em classe econômica, voando Swiss/
Lufthansa. 

Hospedagem nos hotéis indicados ou similares, com 
café da manhã buffet. 

03 refeições inclusas conforme indicadas no roteiro 
(exceto bebidas). 

Todos os passeios descriminados no roteiro. 

Guias locais em espanhol ou português (conforme 
disponibilidade). 

Percurso terrestre realizado em ônibus de luxo com ar 
condicionado. 

Seguro viagem Internacional. 

Gorjetas à carregadores nos hotéis (01 mala por 
pessoa). 

Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 
Categoria Primeira / Primeira Superior 

Cork 

Killarney 

Galway 

Dublin 

Belfast 

Edimburgo 

Perth 

Aviemore 

Glasgow

Clayton Hotel Cork City ou similar 

Hotel Great Southern Killarney ou similar 

Hotel House ou similar 

Hotel Radisson Blue ou Similar 

Hotel Grand Central ou similar 

Hotel The Edinburgh Grand ou similar 

Hotel Royal George ou similar 

Hotel Coylumbridge ou similar  

Hotel Marriott Glasgow  ou similar

Preço por pessoa em apartamento Duplo ou Triplo: 
EUROS 5.890,00 

Suplemento em Apto. Single: 
EUROS 1.730,00 

Taxas de Embarque: 
EUROS 210,00 

Promoção para reservas antecipadas: 10X SEM JUROS via  
cartão de crédito Visa ou Mastercard em reais. 

*Vistos Necessários: Brasileiros estão isentos.

Informações e Reservas:  

(011) 3257-1667 

www.primordialturismo.com.br 

contato@primordialturismo.com.br 
  

19 anos 

Primordial Operadora e Turismo
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