
Lazer e Tempos Livres 

Programa 

 
13 a 22 de junho de 2019                              IRLANDA E ESCÓCIA 
 
 
13 JUN (qui. - feriado) – MP – PORTO ou LISBOA – DUBLIN 

Em hora e local a indicar, comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes do voo indicado. Formalidades de 

embarque e partida em voo com destino a Dublin, via uma cidade europeia. Chegada pelas 17h10 e transfer ao hotel. 

Resto de dia livre para desvendar os encantos da capital escocesa, uma cidade histórica, cosmopolita e cultural. 

Jantar e alojamento. 

 
14 JUN (sex.) - PC – DUBLIN – CONDADO DE KERRY (320 km) 
Pequeno-almoço irlandês. Visita panorâmica: Merrion Square, o Museu de História Natural, o Palácio da Justiça, o 
Parque Phoenix, o Bairro das Embaixadas, etc., seguida da visita a Dublin Histórico, passando pelo Trinity College e 
pela catedral gótica de São Patrício, os símbolos mais representativos da cidade. Após o almoço, saída para Tralee, 
fundada no século XII pelos anglo-normandos. Tempo livre para admirar os seus monumentos históricos. Chegada ao 
nosso hotel no Condado de Kerry. Jantar e alojamento. 

 
15 JUN (sáb.) - PC – CONDADO DE KERRY 
Pequeno-almoço irlandês. Excursão de dia completo pela Península de Dingle, onde se reúne uma natureza bela e 
selvagem com mais de 2.000 jazigos arqueológicos, e a Killarney, centro turístico mais visitado da Irlanda e que serviu 
de inspiração a poetas e escritores. Almoço e continuação do nosso percurso pelo Parque Nacional de Killarney, 
incluindo um agradável passeio de coche de cavalos até à Mansão Muckross, com tempo livre para visitar e passear 
pelos seus jardins. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento no Condado de Kerry. 
 
16 JUN (dom.) - PC – CONDADO DE KERRY – GALWAY (290 km) 
Pequeno-almoço irlandês. Saída por Adare, com casas de telhado de palha e a abadia medieval, até chegar a 
Bunratty, com a entrada incluída no castelo (séc. XV) e a coleção Gort. Almoço e continuação para Moher, com as 
suas impressionantes escarpas de 200m de altura. Da Torre O’Brien terá a mais bela vista da costa. Continuação 
para Galway pela região de Burren. Chegada. Jantar e alojamento. 
 
17 JUN (seg.) - PC – GALWAY – CLANREE ou LETTERKENNY 
Pequeno-almoço irlandês. Saída para o Parque Nacional de Connemara, onde sobrevivem a cultura e língua gaélicas, 
e um dos locais favoritos dos irlandeses. Percorreremos o Lago de Inagh e visitaremos a Abadia de Kylemore. 
Continuação para o fiorde de Killary onde realizaremos um passeio de barco. Almoço no percurso. Continuação para 
Ulster (Irlanda do Norte) até Letterkenny, uma cidade irlandesa do condado de Donegal já na província de Ulster. 
Jantar e alojamento. 
 
18 JUN (ter.) - PC – LETTERKENNY – LONDONDERRY – EDIMBURGO 
Pequeno-almoço irlandês. Partida para Londonderry, onde após passarmos a fronteira chegaremos a uma das 
cidades mais emblemáticas desta região que desde a sua fundação, em 1613, tem sido cenário de grande rivalidade 
entre os seus habitantes. Tempo livre e continuação em direção à Calçada do Gigante, enormes blocos de basalto 
que, em contacto com a água do mar, adquiriram formas fantásticas como a Porta do Gigante e uma interminável 
calçada que, segundo a lenda, foi construída pelo Gigante Finn MacCool para passar para a Escócia sem molhar os 
pés. Almoço e continuação em direção a Larne, depois em ferry até Cainryan e finalmente a Edimburgo, capital da 
Escócia e uma das cidades mais formosas da Europa. Tempo livre para conhecer a animação das suas ruas e o 
encanto dos seus edifícios. Jantar e alojamento. 

 
19 JUN (qua.) - PC – EDIMBURGO (Roslin e Edimburgo Histórico)  
Pequeno-almoço escocês e saída para Roslin, para visita da famosa Capela de Rosslyn - construída em 1446, foi 
fundada por William Sinclair, 1º Conde de Caithness. É atravessada pelo meridiano de Paris. Diz a lenda que foi 
construída pelos Cavaleiros Templários para proteger o Santo Graal, que estará por baixo da rosa. O facto de Rosslyn 
ser a linha rosa original originou a lenda. Recentemente a capela foi popularizada pelo livro “O Código Da Vinci”. 
Regresso a Edimburgo para almoço. De tarde, visita à parte histórica da cidade com a visita ao interior do Castelo de 
Edimburgo, que domina a silhueta da cidade a partir da sua posição no topo do “Rochedo do Castelo”. A ocupação do 
castelo data do séc. IX; no entanto, atualmente, a Capela de Santa Margarida que data do séc. XII é o edifício mais 
antigo do complexo. Destaque para as joias da Coroa Escocesa: a Coroa, a Espada e o Ceptro que se encontram 
entre as mais antigas da Europa. Terminaremos com a visita da Catedral St. Gilles e do Palácio de Holyrood, fundado 
inicialmente como mosteiro por David I da Escócia em 1128, que serviu como principal residência de reis e rainhas da 
Escócia desde o séc. XV e é ainda hoje residência oficial da rainha quando esta se encontra na Escócia. Jantar e 
alojamento. 
 
20 JUN (qui. - feriado) - PC – EDIMBURGO – TERRAS ALTAS  
Pequeno-almoço escocês. Saída para as Terras Altas passando na estrada perto de Culloden, lugar da última batalha 
entre ingleses e escoceses. Visita ao Castelo de Cawdor (entradas incluídas). Seguidamente os seus bonitos jardins. 
Continuação para a Inverness. Almoço e breve tempo livre para conhecer a cidade. De tarde visita do Lago Ness 
para realizar um passeio de barco até às ruínas do Castelo Urquhart. Chegada ao nosso hotel nas Terras Altas. 
Jantar e alojamento. 
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21 JUN (sex.) - PC – TERRAS ALTAS – STIRLING – GLASGOW 

Pequeno-almoço escocês. Abandonaremos as Terras Altas passando por Fort William, margens do Lago Linne e 

Glencoe e a zona montanhosa das Trossachs até chegar a Stirling. Visita do Castelo Stirling (entrada incluída), 

cenário de decisivas batalhas. Almoço e continuação para Glasgow. Visita panorâmica: a Catedral, a Grande 

Mesquita Central, as belas vistas da Universidade, a Câmara Municipal, a George Square, etc. Jantar e alojamento. 

 
22 JUN (sáb.) - PA – GLASGOW – LISBOA ou PORTO  
Pequeno-almoço, de manhã visita a uma típica destilaria, com degustação incluída. No final da visita, transfer para o 
aeroporto. Saída às 16h00 em voo com destino à sua cidade de origem. Chegada.  
 
 
 
 

Hotéis previstos ou similares de categoria Turística Superior equivalente a 3*/4*: 

  

DUBLIN HOTEL RED COW MORAN 4* 

KERRY  HOTEL EARL OF DESMOND 3* 

GALWAY HOTEL MALDRON SANDY ROAD 4* 

LONDONDERRY  HOTEL WATERFOOT 3* 

EDIMBURGO HOTEL IBIS STYLES EDINBURGH 3* 

TERRAS ALTAS HOTEL COYLUMBRIDGE 4* 

GLASGOW HOTEL HAMPTON BY HILTON 3* 

 

 

 

 

 

 

LIGAÇÕES: 
Participantes de Lisboa 13JUN2019 LH1173 07:30  11:30 LIS-FRA 

  13JUN2019 LH 980  16:05  17:10 FRA-DUB 

  22JUN2019 LH 961  16:10  19:05  GLA-FRA 

  22JUN2019 LH1496 20:00  22:00 FRA-LIS 

 

 

Participantes do Porto 13JUN2019 LH1181 06:00  09:35 OPO-FRA 

  13JUN2019 LH 980  16:05  17:10 FRA-DUB 

  22JUN2019 LH 961  16:10  19:05 GLA-FRA 

  22JUN2019 LH1180 21:00  22:40 FRA-OPO 

 

 

 

 

Preços (*) para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes): 
Quarto Duplo (por pessoa): € 2.340,00  Suplemento Single: €390,00 
 
 
Preços (*) para outros sócios auxiliares: 
Quarto Duplo (por pessoa): € 2.370,00                                  Suplemento Single: €390,00 

 
(*) Dada a volatilidade Euro/Libra, podem verificar-se alterações pouco significativas.  
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Os preços incluem: 

 Voos base ida e volta em classe económica - Taxas de aeroporto e combustíveis incluídas - confirmados conforme 

horários acima indicados; 

 Autocarro privativo para todas as visitas e transfers; 

 Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço buffet em hotéis e categoria conforme 

mencionados no itinerário ou similares;   

 17 Refeições conforme programa, nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré-determinados de 

acordo com a gastronomia local, com pratos fixos, não incluindo bebidas nem dietas especiais;     

 Guia acompanhante local em língua portuguesa;  

 Guias locais nas visitas sempre que possível de língua espanhola e ou portuguesa; 

 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas;   

 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem conforme 

apólice; 

 Entrega de programa personalizado ao cliente; 

 Assistência nas formalidades de check-in no dia da partida por Delegado Flash Viagens; 

 Assistência nas formalidades de check-in no dia de regresso pelo Guia local acompanhante local; 

 Assistência telefónica 24 horas; 

 Condições gerais conforme programação V. Tempo Grandes Viagens.  

 

 

Os preços não incluem: 
Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa e extras efetuados durante 
a estadia, tais como, bebidas às refeições, telefonemas, lavagem de roupa, etc, taxas hoteleiras e/ou de aeroporto que 
apenas possam ser pagas localmente. 

 

 

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com 

qualquer dos participantes durante esta viagem, assim como alterações ao programa que venham a acontecer 

por razões imprevistas ou outras que possam pôr em risco a sua segurança. 

 

 

Os débitos serão efetuados em 10 prestações nos dias 25MAR, 24ABR, 24MAI, 25JUN, 25JUL, 23AGO, 25SET, 

25OUT, 25NOV e 23DEZ de 2019. 

 
 

Desistências: 
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de €50,00, a título de Taxa 
de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador Viagens Tempo, caso 
não se consiga substituição em tempo útil. 
 
 

 
 
 

Inscrições reabertas até 5 de abril. 
A 10 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas. 

 
Inscrições limitadas, e efectuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube. 

 
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millenniumbcp. 

Lazer e Tempos Livres FICHA DE INSCRIÇÃO 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000037508

