“Capitais e Cidades Exclusivas”
Dublin, Chester, Liverpool, Oxford, Londres, Paris

02/08/2021: Segunda-Feira: Porto Alegre > Dublin:
Apresentação em horário determinado no aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre, procedimento de embarque em voo
com destino a Dublin (Irlanda).
03/08/2021: Terça-Feira: Chegada em Dublin:
Chegada a Dublin, procedimento de transfer para o hotel. Hospedagem. (Jantar incluído).
04/08/2021: Quarta-Feira: Dublin:
Café da manhã, faremos um passeio panorâmico pela cidade, capital da Irlanda, o país das fadas e duendes.
Conheceremos as principais atrações: a Aduana, o Castelo de Dublin, Parque Phoenix, Universidade de Trinity College e
Catedral Protestante de São Patrício. À tarde, tempo livre. À noite sugerimos curtir a badalada área de Temple Bay com
suas lojas e cafés.
05/08/2021: Quinta-Feira: Dublin > Chester > Liverpool:
Café da manhã, após transfer para o porto com procedimento de embarque em Ferry Boot, com destino a Inglaterra.
Após a chegada, segue de ônibus para Chester, conhecida como “A Cidade da Grande Muralha”, cidade dos fantasmas,
considerada um museu a céu aberto. Visita à grande muralha construída pelos romanos; o Anfiteatro; a Prefeitura; a
Catedral de Santa Werburga em estilo normando com seu claustro; o Eastgate Clock, o relógio mais famoso da GrãBretanha depois do Big Ben. Final da tarde seguiremos para Liverpool. Hospedagem.
06/08/2021: Sexta-Feira: Liverpool:
Café da manhã, após passeio panorâmico pela cidade, incluindo os principais locais que inspiraram suas músicas, como:
Penny Lane, Strawberry Fields e o Cavern Club. Vamos visitar The Beatle Story Experience, museu dedicado à história
desta inesquecível banda. À tarde tempo livre.
07/08/2021: Sábado: Liverpool > Oxford > Londres:
Café da manhã, após seguiremos para Londres, com uma parada em Oxford, cidade universitária, tempo livre. Em
horário oportuno seguiremos para a capital dos ingleses, a maravilhosa cidade de Londres. Hospedagem.
08/08/2021: Domingo: Londres:
Café da manhã, após faremos um passeio panorâmico pela cidade de Londres, considerada como uma das metrópoles
mais importantes do mundo, incluindo: Abadia de Westminster; o Parlamento com o Big-Ben; Catedral de São Paulo,
onde foi realizado o casamento do Príncipe Charles com a Princesa Diana; Torre de Londres e o Palácio de
Buckingham, caso coincida a data, temos a possibilidade de assistir a famosa troca da Guarda Real. A tarde visita ao
Museu Britânico, um dos mais impressionantes do mundo.
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09/08/2021: Segunda-Feira: Londres:
Café da manhã, após iremos fazer um passeio inesquecível na maior roda gigante do mundo. Visitaremos ainda os
bairros de Westminster, Kensington, Mayfair, Belgravia, ll “West End” e as praças de Piccadilly Circus e Trafalgar
Square. (Jantar incluído).
10/08/2021: Terça-Feira: Londres > Paris:
Café da manhã, em horário determinado transfer para a estação de trem, com procedimento de embarque para Paris no trem
de alta velocidade. Após a chegada transfer para o hotel. Hospedagem.
11/08/2021: Quarta-Feira: Paris:
Café da manhã, passeio panorâmico pela cidade percorrendo: Praça da Concórdia, Palácio Luxemburgo, Ópera, Catedral
Notre Dame, Arco do Triunfo, Avenida Champs-Elysees, Bulevares, Bairro Latino e St. German. Após, visita à Torre Eiffel,
com possibilidade de subir dois ou três níveis da torre, com uma bela vista panorâmica da maravilhosa cidade de Paris, de
tarde tempo livre. À noite (opcional) assistir o show do Lidô.
12/08/2021: Quinta-Feira: Paris > Versailles:
Café da manhã e seguiremos para o Palácio de Versailles, construído em 1623 por Luis XIII, uma das maiores riquezas
arquitetônicas da Europa com a Galeria dos Espelhos, Apartamentos Reais e mais de cem hectares de jardins com suas
fontes, etc. Os que desejarem poderão visitar o Museu do Louvre, o maior do mundo, com mais de cem anos de existência e
obras como a Monalisa e a Vênus de Milo. (Jantar incluído).
13/08/2021: Sexta-Feira: Paris > Brasil:
Café da manhã, tempo livre para compras ou ainda curtir a encantadora cidade de Paris. À tarde, seguiremos para o
aeroporto de Paris com embarque em voo com conexão para o Brasil. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.

Reisenthal Turismo “Transformando seu Sonho em Realidade”.
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