Circuito de 4 dias em AUTOCARRO para ir de Dublin a Londres / 19954

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Circuito de 4 dias em AUTOCARRO para ir de Dublin a Londres

Circuito de 4 dias em Autocarro para ir de Dublin a Londres passagem
por Londres, Caernarfon, Oxford, Liverpool, Dublin
Saída os domingos garantida em português

***Circuito Valido Todo o Ano***

●

●

●

●

Ficha generada el: 08-07-2020 08:31

- Lusoviagens é o seu parceiro ideal porque as Saídas são 100% garantidas, não
depende de um número mínimo de passageiros. Nunca cancelamos nenhum de
nossos circuitos.
- Nossa grande variedade de circuitos regionais, uma oportunidade imemorável para
que conheça a fundo uma região.
- Todos nossos circuitos têm de ser reservados diretamente Online e até 5 dias
ANTES do inicio do Roteiro.
- Lusoviagens Somente vende através desta pagina WEB pelo que nao estamos nas
agências convencionais.
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Resumen del viaje
●

01 DOM/QUA. DubIin.-

●

02 SEG/QUI. Dublin.-

●

03 TER/SEX. Dublin-Caernarfon-Liverpool.-

●

04 QUA/SAB. Liverpool-Stratford-Oxford-Londres.-
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Itinerario ampliado
01 DOM/QUA. DubIin.Chegada a Dublin e tempo livre. No final da tarde o nosso guia entrará em contato com você.
02 SEG/QUI. Dublin.Visita panorâmica de Dublin, a tranqüila capital da Irlanda; passeando pelas margens do rio Liffey,
se conhecerá os parques, a antiga universidade e as animadas ruas do centro e caminhará em torno
do Trinity College (de acordo com a duração da luz solar, o dia da visita poderá ser feita na chegada
a Dublin no dia anterior). Tarde livre.
03 TER/SEX. Dublin-Caernarfon-Liverpool.No começo da manhã, embarque em ferry rápido. Depois da travessia de aproximadamente uma
hora e meia, chegadaao País de Gales. Conheceremos Caernarfon, cidade Patrimônio da
Humanidade, tempo para passear e almoçar nesta cidade junto ao mar dominada por um imponente
castelo. Continuação da viagem rumo a Liverpool, onde se poderá conhecer o Museu dos Beatles.
04 QUA/SAB. Liverpool-Stratford-Oxford-Londres.Viagem rumo ao sul da Inglaterra. Tempo para passear e almoçar em Stratford Upon Avon, a cidade
de Shakespeare. Em seguida, saída para Oxford, cidade sinônimo de estudo e cultura, onde em seus
colégios foram educados reis, políticos, filósofos e cientistas. Continuação até Londres. Chegada e
fim da viagem.

Incluido
●

Circuito em ônibus com guia,

●

Seguro básico de viagem

●

Café da manhã tipo Buffet e maleteiro (1 mala por pessoa nos hotéis que oferecem este serviço)

●

Visita panorâmica com guia local em Dublin.

●

Ferry Irlanda/Gales

No Incluido
●

Extras

Hoteles
Hotéis Previstos
Dublin: Jurys Inn Parnell Street (***), Ballsbridge Hotel (***),Clayton Leopardstown (***);
Liverpool: Novotel Liverpool (****), Mercure Atlantic Tower (****);
Ou Similares...
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