ANIVERSÁRIO TRANSEUROPA 57 ANOS
UMA ESPETACULAR VIAGEM PELA IRLANDA
Saída 14 de Outubro | 15 noites
Grupo com guia brasileiro saindo do Brasil

SAÍDA 28 DE AGOSTO 2019

CASTELO DE ASHFORD
MAIS UMA VIAGEM TRANSEUROPA COM MUITA FESTA, ALEGRIA E
GRANDES EMOÇÕES!
VISITANDO: CORK, KILLARNEY, LIMERICK, DUBLIN, BELFAST E AMSTERDÃ

Transeuropa Operadora | www.transeuropa.com.br

DESTAQUES INCLUÍDOS NESTE PROGRAMA
✓ 1 passeio em Cork, visita ao Castelo de Blarney e almoço em restaurante local
✓ 1 passeio em Killarney e almoço em Waterford
✓ 1 passeio em Limerick
✓ Visita às Falésias de Moher
✓ 1 passeio a Galway
✓ 1 passeio a espetacular região de Connemara e visita da Abadia de Kylemore (antigo
Castelo de Kylemore)
✓ 1 passeio em Dublin, visitando Trinity College e Guinness Storehouse, com degustação
de cervejas
✓ 1 passeio em Belfast, visita ao Museu Titanic
✓ 1 passeio em Amsterdã
✓ Jantar de comemoração de aniversário em grande estilo com bebidas
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DIA A DIA
14 de outubro de 2020 – Quarta-feira
BRASIL – CORK, IRLANDA
Apresentação nos aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo para embarque com destino
à Cork, via Amsterdã.

15 de outubro de 2020 – Quinta-feira
CORK, IRLANDA
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem em Cork.
16 de outubro de 2020 – Sexta-feira
CORK – KILLARNEY, IRLANDA (90km)
Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído, para visitarmos Cork, incluindo
o Castelo de Blarney.
Uma das cidades mais encantadoras da Irlanda, Cork é a segunda maior cidade
irlandesa. Com uma vida social e cultural agitada, a cidade é cheia de bons bares,
restaurantes, teatros e shoppings centers. Apesar disso, também é conhecida pelo
clima de uma pequena cidade universitária, tornando-a uma ótima opção para
estudantes na hora de fazer intercâmbio. Colonizada por Vikings entre 915 3 922, e
invadida por britânicos e irlandeses durante a Guerra de Independência, em 1919, Cork
é uma cidade de arquiteturas medievais, góticas, vitorianas e outras capazes de
competir confortavelmente com cidades tão belas quanto Dublin e Belfast.
Almoço incluído em restaurante local. Seguiremos viagem para Killarney. Chegada e
hospedagem em Killarney.
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17 de outubro de 2020 – Sábado
KILLARNEY, IRLANDA
Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído para visita à Península Iveragh,
Killorglin, Cahersiveen, Waterville, Sneem e Ladies view. Continuaremos nosso passeio
para o Anel de Kerry (Ring of Kerry), com paisagens espetaculares. Almoço incluído
em restaurante em Waterford. Retorno ao hotel. Jantar incluído. Hospedagem em
Killarney.

18 de outubro de 2020 – Domingo
KILLARNEY, IRLANDA
Café da manhã no hotel. Dia livre em Killarney. Hospedagem em Killarney.
19 de outubro de 2020 – Segunda-feira
KILLARNEY – LIMERICK, IRLANDA (120km)
Café da manhã no hotel. Saída para continuarmos nossa belíssima viagem para
Limerick, via Adare. Tempo livre em Adare, cidade reconhecida como uma das cidades
mais bonitas da Irlanda, também designada como uma cidade histórica pelo governo
irlandês. Seguiremos para Limerick onde faremos um passeio incluído de meio dia.
Limerick é uma cidade importante na República da Irlanda, situada na província de
Munster, no sul do país. O centro histórico compacto é conhecido pela catedral Saint
Mary's Cathedral da era medieval e a praça de St. John’s, que é ladeada por vivendas
georgianas. Ao longo do rio Shannon, o castelo King John’s Castle do século XIII é um
dos locais mais reconhecidos da cidade. Jantar incluído. Hospedagem em Limerick.
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20 de outubro de 2020 – Terça-feira
LIMERICK, IRLANDA
Café da manhã no hotel. Dia livre em Limerick. Hospedagem em Limerick.

21 de outubro de 2020 – Quarta-feira
LIMERICK – CASTELO DE ASHFORD, IRLANDA (160km)
Café da manhã no hotel. Pela manhã nossa viagem continuará em direção a Galway,
via Falésias de Moher, onde faremos uma visita. Um cenário "de filme", cuja beleza
chega a atrair até um milhão de visitantes por ano, as Falésias de Moher são as atrações
naturais mais visitadas da Irlanda. No total, elas se estendem por oito quilômetros
sobre o Oceano Atlântico e em seu ponto mais alto chegam a atingir 214 metros.
Passeio incluído, visitando Galway também. Seguiremos para o Castelo de Ashford.
Jantar incluído. Hospedagem no Castelo de Ashford.
22 de outubro de 2020 – Quinta-feira
CASTELO DE ASHFORD
Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído, para visitarmos a região de
Connemara e Kylemore Abbey. A região de Connemara é umas das mais belas regiões
da Irlanda, famosa pela imutável beleza de seus lagos e montanhas. Atravessaremos
a pequena cidade de Oughterard, entrada na região de Connemara, para continuar a
viagem a Maam Cross e Leenaum, paralelamente ao fiorde Killary, em um ambiente de
paisagens espetaculares. Visitaremos a magnífica Abadia de Kylemore, um convento
de freiras beneditinas fundado em 1920 com base no Castelo de Kylemore. Passeio
imperdível!
Retorno ao Castelo de Ashford. À noite teremos nosso jantar comemorativo de
aniversário da Transeuropa. Uma noite especial! Hospedagem no Castelo de Ashford.
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23 de outubro de 2020 – Sexta-feira
CASTELO DE ASHFORD – DUBLIN, IRLANDA (230km)
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em direção a Dublin. Basta uma breve
caminhada pelo centro de Dublin para entender os motivos pelos quais a capital da
Irlanda é um destino turístico tão famoso. Uma metrópole culturalmente vibrante,
com seu passado cheio de história, mas que não deixou de evoluir com o passar do
tempo - sem deixar de lado, é claro, as tradições e o espírito jovial que conquista o
visitante desde o primeiro momento. Situada às margens do Rio Liffey, Dublin é uma
das maiores e mais antigas cidades da Europa, uma capital onde o visitante vai
encontrar mais de mil pubs - onde degusta-se a cerveja Guinness ao som de U2, a
banda local de sucesso mundial -, elegantes construções georgianas, praças, parques,
teatros e prédios importantíssimos, a exemplo do Trinity College, que abriga o Livro
de Kells, entre uma série de outros pontos interessantes. Hospedagem em Dublin.
24 de outubro de 2020 – Sábado
DUBLIN, IRLANDA
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para passeio incluído de dia inteiro para
visitarmos Dublin. Visita ao Trinity College e ao Guinness Storehouse, com degustação
de cervejas. Retorno ao hotel. Hospedagem em Dublin.

25 de outubro de 2020 – Domingo
DUBLIN, IRLANDA
Café da manhã no hotel. Dia livre. Hospedagem em Dublin.
26 de outubro de 2020 – Segunda-feira
DUBLIN – BELFAST, IRLANDA (175km)
Café da manhã no hotel. Seguiremos viagem para Belfast. Chegada e hospedagem em
Belfast.
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27 de outubro de 2020 – Terça-feira
BELFAST, IRLANDA
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para passeio incluído de meio dia para
visita de Belfast. Belfast é a capital da Irlanda do Norte e foi o local de nascimento do
RMS Titanic, que é famoso por ter batido em um iceberg e naufragado em 1912. Esse
legado é relembrado no Titanic Quarter, que fica no estaleiro renovado do navio e inclui
o Titanic Belfast, um museu coberto de alumínio que lembra o casco de um navio, ao
qual faremos visita, bem como a sede e os escritórios de projeto da construtora do
navio, a Harland & Wolff, e a carreira do Titanic (Titanic Slipways), que hoje recebe
shows ao ar livre. Retorno ao hotel. Hospedagem em Belfast.
28 de outubro de 2020 – Quarta-feira
BELFAST, IRLANDA – AMSTERDÃ, HOLANDA
Café da manhã no hotel. Saída para aeroporto para embarque com destino a Amsterdã.
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem em Amsterdâ.
29 de outubro de 2020 – Quinta-feira
AMSTERDÃ, HOLANDA
Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído de meio dia para visita de
Amsterdã, capital da Holanda, conhecida por seu patrimônio artístico, um elaborado
sistema de canais e casas estreitas com telhados de duas águas, legados da era
dourada do século XVII na cidade. O bairro de museus abriga o Museu Van Gogh, o
Rijksmuseum, com obras de Rembrandt e Vermeer, e o Stedelijk, que privilegia a arte
moderna. O ciclismo é uma característica essencial da cidade, que tem grande
quantidade de ciclovias. Retorno ao hotel. Hospedagem em Amsterdã.
30 de outubro de 2020 – Sexta-feira
AMSTERDÃ, HOLANDA - BRASIL
Saída bem cedo para aeroporto para embarque com destino ao Brasil.
VALOR DA PARTE TERRESTRE
Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: € 7.590,00
Entrada de € 1.890,00 + taxa
10 parcelas mensais: € 570,00
TAXA
Taxa remessa para pagamentos ao exterior: € 352,00
SUPLEMENTOS
Suplemento viajando individual: € 3.500,00
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VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS: Sujeitos à alteração
Cia Aérea: KLM
Taxa de Emissão: US$ 100,00
Consulte o valor da tarifa aérea com
seu vendedor
Saída de São Paulo

KL 792

14/10

São Paulo/Amsterdã

19:10

11:45 +1

KL 1087

15/10

Amsterdã/Cork

15:50

16:40

KL 948

28/10

Belfast/Amsterdã

17:20

19:55

KL 791

30/10

Amsterdã/São Paulo

09:55

18:00

Saída do Rio de janeiro

KL 706

14/10

Rio de Janeiro/Amsterdã

21:55

14:20 +1

KL 1087

15/10

Amsterdã/Cork

15:50

16:40

KL 948

28/10

Belfast/Amsterdã

17:20

19:55

KL 705

30/10

Amsterdã/Rio de Janeiro

10:45

18:40

O PROGRAMA INCLUI
• Traslados de chegada e saída para os voos sugeridos pela Transeuropa

(caso o

passageiro esteja viajando em voos diferentes do grupo os traslados serão de sua responsabilidade)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

01 noite de hotel em Cork com café da manhã em apartamento duplo
03 noites de hotel em Killarney com café da manhã em apartamento duplo
02 noites de hotel em Limerick com café da manhã em apartamento duplo
02 noites no Castelo de Ashford com café da manhã em apartamento duplo
03 noites de hotel em Dublin com café da manhã em apartamento duplo
02 noites de hotel em Belfast com café da manhã em apartamento duplo
02 noites de hotel em Amsterdã com café da manhã em apartamento duplo
01 jantar em Killarney; 01 jantar em Limerick; 01 jantar no Castelo de Ashford; 01
jantar comemorativo de aniversário no Castelo de Ashford; 01 almoço em Cork; 01
almoço em Killarney
Passeios conforme descritos no programa
Kit de viagem Transeuropa;
Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento de guia brasileiro durante todo o trajeto desde a saída do Brasil
(para mínimo de 15 passageiros. O guia Transeuropa sairá do destino que tenha o maior número de passageiros,
ou do Rio de Janeiro ou de São Paulo).
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NÃO ESTÃO INCLUÍDOS
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa, exceto no jantar de aniversário
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas
etc.;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries etc.;
• Taxas e impostos hoteleiros locais;
• Vistos e taxas referentes;
• Seguro de viagem e de cancelamento de viagem;
• Qualquer item não mencionado como incluso.
HOTÉIS PREVISTOS sujeitos à alteração por similares da mesma categoria
Cork

Maldron Hotel South Mall Cork City

Southmall, Cork, Co. Cork, T12EE72,
Irlanda

Killarney

Hotel Great Southern Killarney

Town Centre, Killarney, Kerry, V93 R866,
Irlanda

Limerick

Clayton Hotel Limerick

Steamboat Quay, Limerick, Limerick, V94
H6HN, Irlanda

Castelo de
Ashford

Ashford Castle Cong

Ashford Castle, Cong, Co. Mayo, F31
CA48, Irlanda

Dublin

The Morgan Hotel

10 Fleet Street, Temple Bar, Dublin,
Dublin, Dublin 2, Irlanda

Belfast

Grand Central Hotel Belfast

9-15 Bedford Street, Belfast, Irlanda do
Norte, BT2 7FF, Reino Unido

Amsterdã

A confirmar

TEMPERATURA
Irlanda

Min: 9°C Max: 15°C
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FORMA DE PAGAMENTO:
Parte Terrestre
Entrada de € 1.890,00 + taxa e o saldo em 10 parcelas mensais de € 570,00 sem juros nos cartões
VISA/MASTER (sujeito à aprovação).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
É necessário para brasileiros: passaporte com validade mínima de 06 meses e seguro saúde
internacional. Os passageiros de outras nacionalidades devem consultar suas embaixadas ou consulados
sobre a necessidade de vistos de entrada.
SEGURO DE VIAGEM E DE CANCELAMENTO DE VIAGEM
Sugerimos que no ato da contratação do programa/viagem, seja adquirido o seguro viagem obrigatório
que já consta o seguro de cancelamento de viagem (verifique a apólice). Importante ressaltar que o
seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando a aquisição do mesmo se der no ato da compra
do pacote de viagem. Consulte o seu agente de viagem.
IMPORTANTE
Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea
e terrestre, mas para apresentar nossos programas com maior transparência estamos desvinculando os
valores de parte aérea e parte terrestre. Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de
utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou utilizar seu programa
de milhagem.
VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS OU INTERNACIONAIS / BAGAGENS
A regra de bagagem despachada para esta viagem é de uma mala de até 23kg por passageiro,
independente da regra da Cia aérea e da classe comprada pelo passageiro. Passageiros com excesso de
bagagem devem se responsabilizar pela sua bagagem extra. Na hipótese de excesso de bagagem, ter
de pagar as sobretaxas devidas e cobradas pelas empresas contratadas. Obs: Alguns programas podem
ter incluídos no seu preço voos internos emitidos localmente junto ao prestador de serviço do exterior,
sendo assim estes bilhetes têm como regra a franquia de bagagem local que é de no máximo 20 kg por
passageiro, o excesso, poderá ser cobrado separadamente pela Cia Aérea no momento do embarque.
ACOMODAÇÕES
Os hotéis, normalmente não possuem quartos triplos ou quádruplos, sendo que quando solicitado e
aceito pelos passageiros para estes poderão ser designados aptos com duas camas de casal
exclusivamente ou quando disponíveis pelo hotel camas extras, ou sofá-cama e até mesmo cama de
armar, com natural redução do espaço individual de circulação.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa
vontade.
• Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem obrigatório, para sua tranquilidade. Consulte
com seu agente de viagem o seguro que melhor atenda às suas necessidades.
• Os preços são apresentados em dólar ou euro e serão convertidos para reais ao câmbio do dia do
pagamento.
• Os hotéis, Cia Aérea, voos previstos e passeios podem sofrer alterações por outros de categoria
similar por motivo de força maior.
• Lugares limitados, os programas estão sujeitos a lotação sem aviso prévio.
• Não serão efetuadas reservas sem pagamento.
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