
Documentos Obrigatórios 
• Passaporte com validade mínima de 6 meses após fim da viagem  
 

Serviços Incluídos 

• Transporte privavo Paróquia/Aeroporto Lisboa / Paróquia ; 

• Passagem aérea em voos regulares TAP, com direito ao transporte de 20 kg de bagagem (1 mala por pessoa) 

• Taxas de aeroporto, segurança e combus$vel ( 136,24€); 

• Transporte em autocarro de turismo dos aeroportos aos hotéis e vice-versa; 

• Circuito em autocarro privavo de turismo com ar condicionado; 

• Estadia em hotéis de  3* e  4* em quarto com banho ou duche; 

• Refeições de acordo com o presente programa de viagem (menu fixo); 

• Excursões e visitas de acordo com o presente programa, orientadas por guias locais ou por  guia 

acompanhante  

• Entradas incluídas:  Calçada dos Gigantes || Connemara - Abadia Kylemore // Middelton - Des+laria 

Jameson //  Bunra.y -  Castelo //   Rock of Cashel  //  Cliffs of Moher // Dublin - Trinity College , Catedral 

St Patrcik . Christ Church Cathedral  e Guinness Storehouse;  

• Guia acompanhante durante todo circuito terrestre a falar português (em Dublin guia local)  

• Gra+ficações a guias e motorista; 

• Seguro de Assistência de Acidentes em viagem  

• Mochila GeoStar. 
 

Serviços não Incluídos 

Refeições não mencionadas, bebidas às refeições, bagageiros, entradas em museus e monumentos quando não 
esteja explícito a visita do interior, extras de carácter pessoal e o que não esteja devidamente especificado no 
presente programa. 
 

Alteração de Preços 

Os preços constantes neste programa estão baseados nos custos dos serviços vigentes à data da impressão, e 
para o mínimo de parcipantes indicado, pelo que estão sujeitos a alterações que resultem de variações no custo 
de transportes, de direitos, impostos, taxas de aeroporto, segurança e combus$veis, câmbios ou da diminuição 
do numero de parcipantes.  
 

 

Seguro de Saúde 

• Tratando-se de uma viagem por um país da EU deve ser pedido no CRSS ou na Loja do Cidadão o Cartão 
Europeu de Seguro de Doença. 

 
 

PARÓQUIA DE ALBERGARIA  
Acompanhada pelo Rev.mo Senhor Padre Manuel Dinis Tavares 

 

IRLANDA e IRLANDA DO NORTE 
Quarto duplo (mínimo de 42 parcipantes)             ........................................          1.750,00 € 
Quarto duplo (mínimo de 31 parcipantes)             ........................................          1.790,00 € 
Quarto duplo (mínimo de 26 parcipantes)             ........................................          1.910,00 € 
Suplemento para Quarto Individual                           ........................................             480,00 € 
    

Visitando : Belfast, Calçada dos Gigantes, Londonderry, Sligo, 
Connemara, Galway, Cliffs of moher, BunraOy, Cork, Cashel e Dublin  

INSCRIÇÕES ATÉ 16 DE MAIO DE 2022 

 
Informações e Inscrições: 
 

Padre Manuel Dinis Tavares 

Tlf. 234 521 164 

E-mail: padre.dinis@sapo.pt  

LUGARES  
LIMITADOS 

RESERVE JÁ  
O SEU LUGAR 

Turismo Religioso e Cultural Norte| Av. da Boavista, 1092 | 4100-113 PORTO  
Contactos: 220 129 361/363/364 |  Email: t.religioso.porto@geostar.pt   
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Condições da viagem 

Preço por pessoa 

7 D
IA

S 

 Data de Impressão | 2/05/2022 

Site | hOp://turismoreligioso.geostar.pt  
Facebook | hOps://www.facebook.com/GeoStarTurismoReligiosoCultural 
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ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM 

22 Julho (Sex.)-  AMQRSTISUI / LUVQOI/ DLQMUW / BRMXIVY 
Comparência em local e hora a indicar e parda em autocarro de turismo com desno ao 

Aeroporto de Lisboa. Assistência nas formalidades de embarque por delegado GeoStar e 

parda em voo regular TAP às 07h05 com desno a Dublin. Chegada às 09h55, assistência 
pelo guia e saída em direção a Belfast. Chegada e almoço em restaurante local. De tarde 
visita panorâmica da capital da Irlanda do Norte, com especial destaque para a Câmara 
Municipal, ediTcio imponente que data de 1906,  a Ópera, Catedral de Stª Ana, a Quenn´s 
University, a universidade mais presgiada da Irlanda do Norte e os estaleiros navais 
Harland & Wolff, onde foi construído o Titanic. Teremos ainda oportunidade de passar pelo 
Crown Licor Saloon, o pub mais emblemáco da cidade.  Terminamos a visita no hotel. 
Distribuição dos quartos, jantar e alojamento 
 

23 Julho (Sáb.) - BRMXIVY / CIM\I]I ]OV GUTIWYRV / LOW]OW]RSS^ / SMUTO 
Pequeno almoço no hotel e saída com desno à Calçada do Gigante, uma das maravilhas 
naturais da Irlanda. Visita a esta estrutura natural, constuída por mais de 37.000 colunas 
de basalto, formada há mais de 60 milhões de anos. Connuação para Londonderry, a 
segunda maior cidade do Ulster. Em 546, S. Columbano fundou aqui um mosteiro, tendo 
chamado ao local Doire que viria mais tarde a transformar-se em Derry. Em 1613, a cidade 
foi “colonizada” essencialmente por um grémio londrino. Por esta razão incorporou-se o 
prefixo London. No entanto, a maioria dos irlandeses connua a chamar-lhe apenas Derry. 
Panorâmica pela cidade passando por Guilhall, um imponente ediTcio neogóco do séc. 
XIX e um dos mais importantes da região, assim como a Diamond, a praça principal e pelas 
muralhas da cidade. Visita ao Memorial ao Domingo Sangrento e às pinturas murais que 
celebrizaram a luta entre católicos e protestantes. Almoço entre visitas. Prosseguimento 
para Sligo. Jantar e alojamento. 
 

24 Julho (Dom.) - SMUTO / COWWR`ISI / GIMaI^ /  LUV]OOWbISWI (OL 

LINUWcN)  
Pequeno almoço no hotel e saída para visitar a região do Parque Nacional de Connemara, 
famoso pela beleza dos seus lagos, montanhas e turfeiras. Visita à Abadia de Kylemore, 
uma preciosa mansão neogóca, habitada desde 1920 por freiras benedinas vindas de 
Ypres, na Bélgica. Almoço em restaurante local. Connuação para Galway, animada cidade 
universitária onde encontramos, no seu centro histórico, ruas estreitas repletas de lojas e 
animação. Prosseguimento para Lisdoonvarna ou Lahinch. Instalação no hotel, jantar e 
alojamento.  
 

25 Julho (Seg.) - LUV]OOWbISWI (OL LINUWcN) / CMUXXV OX MONRS / BLWSIYY^ / 
COSg  
Pequeno almoço no hotel e saída para visitar os Penhascos de Moher, que se elevam a 
uma altura de 200 m acima do mar ao longo da costa, por 8 km. Connuação para 
Bunra.y. Visita ao Castelo, datado do séc. XV e uma das maiores atrações turíscas da 
Irlanda. Visita também ao Bunra.y Folk Park, um parque onde podemos admirar a 

recriação do dia a dia de um ango povoado irlandês. Almoço entre visitas. Parda para 
Cork, cidade atravessada pelo rio Lee, hoje dividido em dois canais principais.  Visita 
panorâmica pela cidade com destaque para a rua de S. Patrício, uma ampla avenida com 
proeminentes ediTcios, a Câmara Municipal, a Catedral Católica de Sta Maria e a Catedral da 
Igreja da Irlanda, de S. Finbarr. Instalação no hotel, jantar e alojamento.  
 

26 Julho (Ter.) - COSg / MU]]MRYOW / CIVNRM / DLQMUW 
Pequeno almoço no hotel e parda para Middleton para visita à Des+laria da Jameson, o 
mais famoso ”whiskey” da República da Irlanda, seguida de prova. Esta anga deslaria, em 
funcionamento até 1975, é provavelmente a melhor e a mais fiel demonstração de todo o 
processo de elaboração do whiskey na Europa. Connuação para 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. O almoço será servido entre as visitas. 
Connuamos a viagem para Dublin. Instalação no hotel, jantar e alojamento.  
 

27 Julho (Qua.) - DLQMUW 
Pequeno almoço no hotel e saída para visita 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 idendade. Hoje, é uma cidade próspera e moderna, rica em História e orgulhosa do 
seu passado. Destaque para os jardins, monumentos e os ediTcios mais interessantes e 
emblemácos da cidade: o Castelo de Dublin, residência oficial dos representantes ingleses 
até 1922 e ainda hoje usado em ocasiões de importância nacional; a Christ Church 
Cathedral, a catedral mais anga da Irlanda; a Catedral St. Patrick, a O’Connell Street, a 
avenida mais importante e movimentada de Dublin; o Trinity College, fundado em 1592 pela 
rainha Isabel I e a Biblioteca onde poderá apreciar o “Livro de Kells”, um dos mais angos 
manuscritos iluminados do mundo, a Catedral da Sanlssima Trindade, oficialmente 
reconhecida pelo Vacano como sede religiosa da cidade. Passaremos ainda pelo 
Parlamento Irlandês, pelas elegantes praças da cidade em eslo Georgiano, o Phoenix Park, 
o maior parque de cidade da Europa, rodeado por um muro de 11 km. Almoço em 
restaurante local. De tarde visita à Fábrica/Museu da Guinness, a famosa cerveja preta 
irlandesa, onde conheceremos sobre o processo de produção deste ex-líbris irlandês e 
terminamos no Temple Bar, a zona boémia da cidade. À noite, jantar com danças e música 
lpicas irlandesas. Regresso ao hotel e alojamento. 
 

28 Julho (Qui.) -  DLQMUW /  LUVQOI / AMQRSTISUI  
Pequeno almoço no hotel e passeio pelas ruas coloridas do centro histórico, apreciar as 
$picas casas coloridas do Georgian Quarer ou aproveitar as ulmas compras na concorrida 
rua Gragon Street. Almoço em restaurante local. Em hora a indicar localmente parda para 
o Aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque e parda em voo regular TAP  às 
19h40 com desno a Lisboa. Chegada às 22h30, formalidades de desembarque e transporte 
para o local da parda.  

 

FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS 
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