
 

 

Itinerário proposto 
 
 

1º Dia 
 

Bem-vindo a Dublin! Comece a sua viagem na cidade com uma 
experiência no autocarro hop on - hop off. Passeie pelas ruas de 
Dublin num autocarro vermelho de tecto aberto. Comece sua 
visita na rua O'Connol e prepare-se para um passeio por toda a 
cidade! A parar em mais 25 pontos turísticos, poderá conhecer 
imediatamente toda a cidade. Desça no Trinity College e na 
Catedral de São Patrício para uma visita a esses marcos 
irlandeses. 
 

Trinity College - A universidade mais famosa da Irlanda fundada em 1592 pela rainha Isabel I de 
Inglaterra e a casa académica de muitos escritores irlandeses clássicos e contemporâneos. Terá a 
oportunidade de ver o mundialmente famoso Livro de Kells e passear pela antiga biblioteca 
maravilhosamente preservada. 
 
Visite a Catedral de São Patrício, que foi fundada em 1190 e tem uma história interessante e variada. A 
estrutura original foi várias vezes reconstruída, e o interior de 300 metros de comprimento (o mais 
longo da Irlanda) contém muitas relíquias históricas. 
 
 

2º Dia 
 
 
Dirija-se a um dos maiores e mais magníficos parques da 
cidade da Europa, o The Phoenix Park. Visite também a 
exposição sobre a história e a vida selvagem do Phoenix 
Park, que está em exibição no Centro de Visitantes. Ande 
de bicicleta e explore o parque ao seu próprio ritmo, se 
tiver sorte, poderá ver o veado! 
 
 
 
 

Nenhuma viagem a Dublin seria completa sem uma visita ao seu histórico e belo 
Jardim Zoológico, localizado perto da cidade, no vasto parque Phoenix. O Jardim 
Zoológico de Dublin é o lar de alguns dos animais mais selvagens da Irlanda e, sem 
dúvida, um dos dias mais emocionantes de Dublin! Muitos animais devem 
descobrir, como tigres, hipopótamos, morcegos, macacos raros, gorilas, girafas… 
 
Reconhecido como o zoológico mais moderno da Europa, os recintos para os 
animais são construídos o mais próximo possível do ambiente natural, para que os 
animais se sintam em casa. 

 
 

3º Dia 
Regresso a Portugal 

 


