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DUBLIN, a capital | 2 dias

A Irlanda é um país que lhe oferece roteiros históricos e culturais, paisagens incríveis e 
muita diversão. 

Dublin, Galway, Cliffs of Moher e Kylemore Abbey são alguns dos cartões postais mais 
conhecidos do país. Os irlandeses são receptivos, fascinantes, bem dispostos, com um 
excelente sentido de humor e apaixonados por uma boa conversa. São mestres em contar 
histórias, lendas, piadas... por isso, seja sentado num autocarro durante um tour ou num 
balcão de um pub, a diversão é garantida.

A inebriante capital irlandesa oferece-lhe cultura, história e diversão. 

Se gosta de beber, veio ao local certo, os pubs enchem-se de gente animada de pint de guinness 

na mão. Faça um brinde “Sláinte”, que se pronuncia “slôntcha” e que significa “saúde” na língua celta.

Dublin é uma cidade de tamanho médio, e a maior parte das atrações podem ser percorridas a pé. No 

entanto, se pretende sair do centro é fácil deslocar-se pela cidade, seja de autocarro ou de elétrico 

(LUA). A rede de transportes é bastante boa.

Pode ficar a conhecer a cidade em apenas dois dias, mas se puder reserve pelo menos 3 dias para 

disfrutar a cidade com calma.

Dicas:

Apesar de ser uma cidade que lhe transmite segurança, procure ficar hospedado no centro em lo-

cais próximos entre o Trinity college e a Christ Church Cathedral. Assim conseguirá percorrer quase 

tudo a pé e evita gastar dinheiro em transportes.

Informe-se sobre os eventos culturais na cidade: www.templebar.ie | www.dublin-culture.com
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  Chegada

O aeroporto fica 11km a norte da cidade. Do aeroporto até à cidade, se não quiser gastar dinheiro 

em táxi existem dois autocarros expresso Airlink 747 ou 757. Eles saem diretamente das chegadas 

a cada 20 min. A viagem, até ao centro (747) demora aproximadamente 30 min. Pode comprar o 

bilhete dentro do aeroporto ou diretamente no autocarro  |  6€

Airlink 747: The 3 Arena / Convention Centre Dublin / International Financial Services Centre / 

Central Bus Station - Busáras / Connolly Rail Station / Luas Red Line / O’ Connell Street / Trinity 

College & Temple Bar / Christchurch / Heuston Rail Station.

Airlink 757: Cardiff Lane / Pearse Street / Westland Row / Merrion Square / Merrion Street / Earlsfort 

Terrace / Camden.

  Comida

Em Dublin come-se muito bem, porém não procure restaurantes ou pratos típicos... A maior parte 

dos estabelecimentos oferecem comida estrangeira e o que de mais típico vai encontrar é o tra-

dicional “fish and chips”.

Queen of Tarts existem pelo menos duas no coração da cidade. Aqui pode disfrutar de um almoço 

ligeiro e comer uma das melhores sobremesas da cidade. | www.queenoftarts.ie |  Cows Lane, 

Temple Bar | Dame Street, Dublin 2.

  Roteiro

O ideal é começar o seu passeio pela cidade com o Free Walking Tour Parte 1, com uma duração 

aproximada de 3h. O ponto de encontro é na Praça em frente ao Central Bank, na Dame Street. Exis-

tem várias companhias mas todas começam às  11h nesta zona. Guias locais que apresentam os 
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principais pontos históricos do centro da cidade. Não há um custo fixo, o valor da “gorjeta” fica ao 

critério de cada um. Os guias são simpáticos e têm sempre uma lenda ou uma história para contar 

em cada esquina. Não espere um tour aborrecido. Com os irlandeses é diversão garantida. Este 

tour permite-lhe situar-se na cidade e conhecer um pouco a história dos principais pontos atrativos, 

onde pode voltar a seguir para visitar com calma.

Principais pontos de interesse:

Christ Church Cathedral | Localizada no cora-

ção medieval de Dublin, foi a partir daqui que se 

desenvolveu a cidade. Foi nesta área que se esta-

beleceram as antigas povoações celtas e vikings. 

A Christ Church Cathedral, foi fundada em 1038, 

pelo rei escandinavo Sitric Silkenbeard. Este é o 

edifício de pedra mais antigo da cidade. Ao longo 

dos séculos sofreu grandes transformações, e o 

atual edíficio apresenta uma intrigante fusão de 

elementos originais dos séculos XII e XIII e ca-

racterísticas góticas vitorianas. O lado norte do 

coro e o transepto sul são as partes estruturais 

mais antigas. Todo o edifício seria hoje uma gran-

de ruina, não fosse o destilador de whisky Henry 

Roe, que pagou a sua reconstrução nos anos de 

1870s. O bilhete da Christ Church Cathedral, per-

mite-lhe também visitar Dublinia, uma recriação da 

vida medieval de Dublin, com exposições sobre os 

vikings. Ideal para levar crianças. |  entrada 6€

O Castelo de Dublin, é outra das construções 

mais antigas da cidade. Erguido no ponto mais alto 

da cidade, entre 1204 e 1220, no mesmo local de 

uma antiga povoação viking, fazia parte da fortifi-

cação normanda que defendia a cidade. Caracte-

rizado pela sua praça quadrada central delimitada 

em todos os lados por altas muralhas defensivas 

e protegida em cada canto por uma torre circu-

lar, o castelo formava uma esquina no perímetro 

sudeste da cidade. A muralha da cidade passava 

directamente ao lado da torre nordeste do castelo. 

O edífico foi sofrendo alterações ao longo da Ida-

de Média. O seu interior foi praticamente destruído 
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em 1684 por um incêndio que atingiu a Torre onde 

se guardava o armamento. Das quatro torres que 

originalmente compunham o castelo, resta ape-

nas uma a Torre dos Registos (Record Tower). Em 

1907, foram roubados da Torre Bedford, as Jóias 

da Coroa Irlandesa, e o seu paradeiro permanece 

desconhecido até hoje. O Castelo evoluiu para re-

sidência real, e atualmente é apenas utilizado para 

hospedar visitas de estado, cerimónias importan-

tes ou conferências. Abriga uma rica biblioteca e 

alguns espaços culturais. O nome da cidade nas-

ceu aqui, Dublin em gaélico, pronuncia-se Dubh 

Linn, que significa Black Pool/Piscina Negra, deri-

vado da confluência do Rio Poddle e do Rio Liffey, 

que formavam um lago de águas escuras que fica-

vam onde é hoje os jardins do Castelo. A “muralha” 

erguida neste jardim não faz parte da fortificação 

da cidade, foi mandada construir pela rainha Vic-

toria para esconder das janelas do castelo um dos 

bairros mais pobres da cidade. 

Visita guiada: Duração de 50min e permite o acesso à Capela 

Real e às antigas fundações do Castelo na Torre Normanda 

 8,5€ | Visita independente:  6,5€. |  Horário: segun-

da a sábado das 9h45 às 16h45 e domingo do 12h às 16h45.

Trinity College, foi fundada em 1592 pela rainha 

Elizabeth I. Esta universidade é a maior e mais an-

tiga do país e apresenta um conjunto sublime de 

edifícios clássicos. A sua biblioteca possui um 

exemplar da primeira edição de todos os livros 

lançados na Grã Bretanha e Irlanda desde 1801, 

e por isso possui mais de 3 milhões de livros e 

manuscritos espalhados por 8 prédios. É uma das 

atrações mais visitadas de Dublin, por isso, acon-

selho a ir o mais cedo possível. 

Trinity College Library A biblioteca abre diariamente. 

 Horário: de segunda a sábado das 9h30 às 17h. Domingos 

das 12h às 16h30. Nos meses de verão os horários podem 

variar. O preço é um pouco elevado  11€, uma forma de 

contornar isso é encontrar algum estudante que o leve até 

lá. Os estudantes da faculdade podem levar até 3 visitantes 

gratuitamente por dia. Pode comprar os bilhetes pela internet 

e evitar filas.
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Museu Nacional da Irlanda acolhe a maioria dos 

tesouros arqueológicos da Irlanda e apresenta 

uma das melhores exposições sobre a evolução 

desde o Paleolítico até à influência dos Vikings na 

cidade. É o local ideal para conhecer melhor a his-

tória e a cultura pré-histórica do país.

O’Connell Bridge. Essa ponte fica sobre o Rio Lif-

fey. Ele corta a cidade e determina o Código Pos-

tal também. De um lado, ficam os bairros pares, e 

de outro, os ímpares.

Zona comercial: Grafton Street, é uma via de 

pedestres no coração da cidade, considerada 

como a zona comercial elegante. Aqui encontra, 

por exemplo, a Brown Thomas, uma centenária 

loja de departamentos que reúne grandes marcas. 

Situado também, nesta rua fica um dos principais 

e mais bonitos centros comerciais da cidade: o St. 

Stephen’s Green. A O´Connell street é a princi-

pal artéria da cidade e aqui se encontram vários 

edifícios históricos. A Henry Street, Sulfok Street 

e a Nassau Street, são outras ruas de lojas que 

competem entre si pela atenção dos consumi-

dores. Próximo, fica o Powerscourt Centre, uma 

bela mansão do séc. XVIII que acolhe mais de 40 

lojas mimosas, restaurantes, bares e cafés. |  59 

South William Street, Dublin 2 |  Aberto de se-

gunda a quarta 10h-18h, Quinta 10h-20h, Sexta 

10h as18h, Sábado 9h-18h, Domingo 12h-18h.

Temple bar, esta zona situada entre a Dame Street 

e o rio Liffey, era antigamente uma zona pobre da 

cidade que foi sendo ocupada por artistas e músi-

cos. Atualmente é uma zona animada e movimen-

tada, repleta de pubs, restaurantes, cafés e lojas 

alternativas. Aqui floresce o panorama cultural da 

cidade. Nascem estúdios de artistas, galerias, tea-

tro e música. Transformou-se uma das zonas mais 

populares da cidade, tornando-se bastante torbu-

lenta nas noites de fim-de-semana. Na Meeting 



7

House Square fica o centro de artes performati-

vas e o mercado de sábado, onde algumas bar-

racas vendem produtos como verduras, queijos, 

pastas.... e outras comidas. É um excelente lugar 

para almoçar barato ao sábado.

Guinness Storehouse | 18€ | Adquira o bilhe-

te online e evite filas. O preço varia de acordo com 

o horário. Esta estrutura de 7 andares, construída 

em 1904, guia-nos pelo processo de produção 

desta “substância preta” que faz parte da história 

e da economia da cidade. A Guinness Storehoure 

tornou-se a atração nº1 da Irlanda. Esta simples 

exposição envolve os quatro sentidos, o visitan-

te é convidado a tocar, sentir e cheirar os quatro 

elementos que compõem esta bebida: lúpulo, ce-

vada, levedura e água. Na white room, provamos 

o seu sabor. Depois da história dos fundadores e 

do passo a passo do processo de fabrico, avança-

mos para o transporte e para a publicidade. E por 

fim, a visita termina no topo do edíficio, no Gravity 

bar com uma vista 360º sobre a cidade e a sua 

cerveja gratuita. A melhor hora para visitar a 

Storehouse é no fim do dia, para poder admirar o 

por do sol e a esplêndida vista sobre a cidade. 

Porém, é também a hora mais concorrida e en-

contrar lugar para sentar é dificil. 

Se é amante de whisky a dica é a Old Jameson Distillery. Aqui você tem uma aula de como se faz 

o whiskey irlandês.

Se é um apaixonado pela literatura não deixe de visitar o Writers Museum. Afinal a Irlanda é um país 

de autores famosos como Oscar Wilde, Jonathan Swift e Bram Stoker. E ostenta quatro prêmios 

Nobel de literatura: George Bernard Shaw, William Butler Yeats, Samuel Beckett e Seamus Heaney.

Kilmainham Gaol | A visita à icónica prisão pode ficar para o final da tarde, de preferência na última 

chamada. Esta prisão está repleta de história, pelo que não parece indicado começar por aqui. É ne-

cessário absorver um pouco da história de Dublin e da Irlanda antes de a visitar. Por aqui passaram 

importantes figuras da rebelião irlandesa contra o domínio britânico. |  8€ (Online 7€). 
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Existem várias excursões que se podem fazer:

Malahide Castle: localizado a norte de Dublin, este castelo data do século XII, suas torres são do 

século XVIII e esteve com a família Talbot até 1975. |   9h30- 17h30 Segunda a domingo. |  É fácil 

chegar até o castelo: autocarro 42 saindo do centro de Dublin ou pegando o Dart (comboio intermu-

nicipal), o ponto final é Malahide. 

Powerscourt: esta mansão localizada no coração das Wicklow Mountains, é conhecida pelos seus 

incríveis jardins. |   diariamente 9h30-17h30 | fica a 19km da cidade.

Dica:

 Se, como eu, pretende viajar pela Irlanda e não se arrisca a conduzir ao contrário, a Irlanda tem 

uma boa rede de transportes (comboios e autocarros).

No site http://getthere.ie, você encontra a melhor forma de se deslocar, qual a companhia e os 

horários. 

GALWAY | 3 dias

Localizada a 200km de Dublin, em linha reta, Galway (Gaillimh, em gaélico) fica aninhada na 

costa oeste e é uma das cidades mais charmosas e mais acarinhadas da Irlanda. 

Com uma população de aproximadamente 76.000 habitantes, é uma cidade compacta e fácil de 

conhecer. Os seus habitantes descrevem-se como amigáveis, bem-humorados e boémios.

  Dublin - Galway | Bus Éireann | duração 3h30 |  14,25€ | comprado pela internet
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De origem celta e espanhola, esta cidade apresenta um ambiente contemporâneo e vibra com a 

enorme quantidade de festivais que recebe durante o ano. 

A Shop Street, Mainguard Street, High Street e Quay Street são um conjunto de vias pedestres 

repletas de lojas, restaurantes, pubs e artistas de rua que animam a calçada.

Uma ampla variedade de restaurantes apresenta-nos uma deliciosa cozinha internacional: chineses, 

indianos, italianos... há para todos os gostos.

Nesta região, o gaélico ainda é preservado, e a maioria dos habitantes falam fluentemente.

Uma das histórias sobre a cidade relata a vinda de Cristovão Colombo, um pouco antes de desco-

brir a América, para conhecer a lenda de St. Brendan, um santo irlandês, que se dizia ter descoberto 

aquele continente após uma viagem sozinho, num barco a remos. Se conversar com os locais ou 

fizer algum tour pela região vai com certeza ficar a par de muitas outras histórias.

Principais pontos de interesse: 

Reservei um dia para conhecer a cidade, mas che-

guei em pleno Halloween e deparei-me com mais 

animação do que o esperado. 

Era o Galway Aboo Halloween Festival, o maior 

festival de Halloween do país. A cidade borbulha-

va de excitação com o desfile previsto para esse 

dia, organizado pela companhia de espetáculos 

Macnas (http://macnas.com), que celebrava este 

ano (2016), 30 anos de existência. O desfile per-

corre grande parte da cidade. A população em 

peso está na rua, e espaços são reservados para 

quem tem problemas de locomoção. É garantido 

que ninguém perde o tão esperado desfile com 

música ao vivo, teatro de rua e gigantes. Por isso, 

apenas conheci o centro e a catedral.

A Catedral foi construída em 1965, é uma mistura 

de estilos com características góticas, barrocas e 

renascentistas. 

Da minha lista constava ainda o bairro de Clad-

dagh e de Salthill. Claddagh é um bairro de pes-

cadores junto à foz do rio Corrib, que já foi um 

próspero porto comercial, onde o tráfego de mer-

cadorias chegou a rivalizar com Bristol e Londres. 
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E a zona de Salthill, que fica a menos de 2km a oeste do centro da cidade, do outro lado do rio, e que 

tem sido um dos locais preferidos para resorts à beira-mar. 

Galway é um ponto central para quem viaja de transportes públicos, a partir daqui é possível com-

prar vários tours de um dia para diversos destinos como: Cliffs of Moher, Aran Island (Inishmore, 

Inishmaan e Inishere) ou Parque de Connemara. No meu caso, como só dispunha de 2 dias optei 

pelo Cliffs of Moher e Connemara.

Connemara & Cong Tour

Connemara & Cong tour | Galway Tour Company |  Horário: das 9h30 às 17h |   20€

Os tours são muito pontuais, raramente atrasam e o tempo de todas as paragens é cronometrado ao 

milésimo e normalmente respeitado por todos.

Descrita por Oscar Wilde como uma “beleza sel-

vagem” a região de Connemara, localizada a oeste 

de Galway apresenta cenários deslumbrantes re-

pletos de baías, praias quase desertas, coloridas 

vilas pescatórias, lagos, pântanos e montanhas.

O tour não chega a ir até a costa, ele guia-o pe-

las trilhas do Parque Nacional de Connemara, 

ao longo do Lago Corrib, que tem cerca de 365 

ilhas, até à Kylemore Abbey e regressa pela Vila de 

Cong. Se tiver carro, reserve pelo menos dois dias 

para explorar a região.
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Principais pontos de interesse: 

O cenário romântico de Kylemore Abbey, a sua 

história e a paisagem onde está inserido fazem 

deste um local fascinante. Reserve pelo menos 

2h para disfrutar dos seus jardins. A história deste 

Castelo, mosteiro e jardins está marcada por mo-

mentos de romance e alegria e outros de tristeza 

e coragem. 

Diz-se que o terreno onde hoje se encontra Kylemo-

re Abbey foi descoberto pelo inglês Mitchell Henry, 

um médico, e sua esposa Margaret Vaughan que 

visitaram Connemara durante a sua lua de mel, em 

1850. Margaret adorou de tal maneira o local que 

o seu marido comprou os 15.000 hectares e lhe 

ofereceu. Aqui construiram um castelo e um jardim 

vitoriano amuralhado. 

A vinda de Mitchell Henry trouxe muitos benefí-

cios a Connemara e melhorou as condições de 

vida de muitos habitantes. Mitchell gerou empre-

go para mais de 300 pessoas que necessitavam; 

construiu uma escola nos seus terrenos para to-

dos os filhos dos seus inquilinos; nas épocas mais 

duras baixou as rendas; construiu uma bomba de 

água para o povo de Letterfrack; e, melhorou as 

estradas até Clifden. A estrada, que originalmen-

te passava em frente ao castelo, foi re-orientada 

para o outro lado do lago. 

Mitchell dedicou-se a inovar constantemente e em 

1893 gerava a sua própria eletricidade. A sua preo-

cupação ecológica era tão grande que o castelo 

também tinha a sua propria brigada de bombeiros. 

A Igreja Neogótica, localizada a este do Castelo 

foi construída entre 1877 e 1881 em memória de 

Margaret, que morreu em 1874, com apenas 45 

anos, deixando 9 filhos. Descrita como uma “ca-

tedral em miniatura”, contém colunas em mármore 

com as cores das quatro províncias da Irlanda: 

o verde de Connemara (Connaught), o rosa de 

Cork (Munster), o negro de Kilkenny (Leinster) e 
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o cinzento de Armagh (Ulster).  A igreja apresenta 

uma essência feminina, em homenagem a Marga-

ret, que repousa num mausoléo construído nos 

terrenos circundantes. Ao contrário de estátuas 

de gárgulas, comuns no estilo gótico, essas figuras 

foram substuídas por anjos sorridentes.

O Castelo e as suas terras foram vendidas em 

1903 ao Duque e à Duquesa de Manchester, e 

com eles permaneceu até 1914. A duquesa mo-

dernizou o castelo e mudou quase todo o seu 

interior. Retirou a maior parte das belas e ricas 

ornamentações góticas, os arcos de mármore 

que decoravam os salões, e a biblioteca e o estu-

dio foram transformados num grande salão.

Atualmente, e depois de uns anos de descuido e 

abandono o lugar foi adquirido por uma comuni-

dade de freiras da Ordem Benedictina que chega-

ram aqui em 1920, para se refugiarem da 1ª Guerra 

Mundial, que lhes destruiu o seu Mosteiro na Bélgi-

ca. Aqui abriram uma escola interna para raparigas 

de boas famílias e ganharam renome internacional. 

Restauraram o mosteiro, a igreja gótica e o jardim 

Vitoriano. Devido a mudanças de carácter social, 

o número de alunas começou a diminuir a partir 

de 2000, e por fim, em 2010 a escola interna foi 

encerrada. No entanto, as freiras mantêm a sua re-

sidência em Kylemore, e seguem com a sua vida 

quotidiana de trabalho e oração. A comunidade 

em Kylemore, compromete-se diariamente a gerir 

este património que lhes foi confiado. Isto inclui a 

administração, o comércio, a agricultura, a venda 

de produtos próprios como sabonetes, produtos 

para o corpo e chocolate, e tarefas diárias de cui-

dar da casa e dos jardins. Kylemore está aberta 

aos visitantes todos os dias. O dinheiro dos bilhe-

tes não gera lucro, é revertido para o pagamento 

dos salários dos trabalhadores e custos de manu-

tenção e restauro deste local.
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A pitoresca vila de Cong é outra das localidades 

por onde passámos. Conhecida por ter sido set 

das filmagens do filme The Quiet Man (1952, com 

John Wayne e Maureen O’Hara). A estátua deste 

par romântico encontra-se em frente ao mosteiro 

datada do séc. XII, onde se exilou o último Rei da 

Irlanda, Rory O’Connor.

Cliffs of Moher & Burren Tour

Cliffs of Moher & Burren tour | Galway Tour Company |  Horário: das 9h30 às 17h |   20€

Principais pontos de interesse: 

Os Cliffs de Moher ficam a, aproximadamente, 70 

km de Galway e são uma das atrações mais visi-

tadas da Irlanda, atraindo cerca de um milhão de 

visitantes por ano. Os impressionantes cliffs es-

tendem-se por 8 km, e com 214 m de altura sobre 

o oceano atlântico apresentam uma vista fantás-

tica. A entrada custa  6€, que normalmente já 

estão incluídos no preço do tour. 
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LIMERICK | 1 dia

O tour dá-nos cerca de 2h para percorrer as suas 

encostas, com caminhos demarcados, porém en-

gana-se quem acha que é muito tempo. O ideal é 

alugar um carro em Galway e poder disfrutar a tar-

de toda neste incrível lugar. 

A vantagem do tour é que ele leva-o pela região 

calcária do Burren, onde nascem algumas das 

plantas mais raras do continente, e pela rota do 

Wild Atlantic Way, onde terra e mar se encontram. 

Faz uma breve paragem no Castelo de Dunguaire, 

que data do séc. XVI e onde viveu o rei Guaire; na 

catedral de Kilfenora; na pequena vila de Doolin 

onde se pode almoçar muito bem no Gus O’Con-

nors Pub e no Dolmen de Poulnabrone cons-

truído no período neolítico. Na realidade, esta 

famosa “pedra” é um túmulo desde 2900 a.C. 

Segundo os pesquisadores aqui realizavam-se 

muitos rituais celtas, uma vez que esta região era 

considerada sagrada.

  Galway - Limerick | Bus Éireann | duração 1h10 |  15€

Mesmo sendo a terceira maior cidade da Irlanda, Limerick continua a ter cara de cidade pequena. 

Localizada na região centro-oeste da Irlanda, esta cidade histórica não é tão atrativa como Galway. 
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No entanto, é uma cidade amigável e acolhedora, cujo setor cultural e criativo tem vindo a desenvol-

ver-se e a assumir um papel cada vez mais importante no atual panorama de crescimento da cidade.

Do ponto de vista turístico, Limerick não é uma cidade que tenha muitas atrações turísticas, por 

isso um dia (ou menos) é o suficiente para percorrer as suas principais atrações: The Hunt Museum;  

St. Mary’s Cathedral e o King John’s Castle.

Principais pontos de interesse: 

Comece a sua visita pelas ruas do centro. A Bed-

ford Row, é uma via pedestre e um dos melhores 

spots da cidade para tomar um café ou descansar 

depois de um longo passeio pelas lojas.

The Hunt Museum | www.huntmuseum.com

Saindo da zona comercial em direção à Catedral 

e ao Castelo, encontramos o The Hunt Museum, 

criado para abrigar uma importante coleção de 

obras de arte com mais de 2 mil peças. É uma das 

maiores coleções de antiguidades privada de toda 

a Irlanda, com obras de Renoir, Picasso e Yeats.

Do outro lado do River Abbey encontra-se a  

St. Mary’s Cathedral.

Fundada em 1168, no local de um palácio doado 

pelo último rei do Munster, Domnall Mór Ua Briain, 

é o edíficio mais antigo da cidade ainda em uso. 

Especialistas acreditam que partes do palácio fo-

ram incorporados na estrutura atual da Catedral. 

A catedral fica aberta todos os dias da semana, 

desde as 8h30 até 17h30, com missa aos domin-

gos. A entrada custa  4€.

Siga pela Nicholas Street até ao King John’s Castle.

Situado na Ilha de King’s Island, cuja existência 

remonta ao ano de 922, quando ainda era habi-

tada pelos vikings, a sua contrução, a mando do 

Rei John, teve início em 1212 e levou algumas 

décadas até ser concluído. Por volta de 1500, 
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Limerick era uma cidade próspera com cerca de 

3.500 habitantes e que servia de porto comercial, 

negociando com várias cidades europeias. Este 

não é, particularmente, um castelo bonito, no en-

tanto, você encontrará logo no começo da visita 

uma impressionante exposição que dá vida a mais 

de 800 anos de história de uma forma interessan-

te, interactiva, e dramática. Depois da exposição 

introdutória é possível ir até ao pátio central e ob-

servar algumas escavações arqueológicas, bem 

como, subir até ao topo da torre de onde se tem 

uma vista magnífica sobre o rio Shannon e a cida-

de. A entrada custa  12€.

Atravesse a ponte e siga junto ao rio em direção 

ao People’s Park, o parque mais charmoso da ci-

dade que fica ao lado da estação Colbert Station 

e que foi fundado em 1877.

Ao lado do Parque fica a galeria de arte de Lime-

rick, Limerick City Gallery of Art. A galeria abriga 

uma coleção permanente, exposições tempo-

rárias, um café, uma oficina e outras instalações 

para os visitantes.
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KILLARNEY | 3 dias

  Limerick - Killarney | Bus Éireann | duração 3h |  15€

Localizada a 300 km de Dublin, Killarney é conhecida por ser a principal porta de entrada para o 

famoso Ring of Kerry, uma famosa rota turística pelo condado de Kerry, com 179 km e considerada 

uma das regiões mais bonitas da Irlanda. 

Killarney, apesar de ser um pouco turística, é bastante charmosa. O seu pequeno centro está repleto 

de casas coloridas, lojinhas e pubs animados.

Principais pontos de interesse:

A cidade tem uma grande e imponente catedral. 

Em fente, encontra-se uma das entradas do Kil-

larney National Park (www.killarneynationalpark.

ie), o primeiro parque nacional criado na Irlanda, 

com 102,89 km². Para explorar todas as atra-

ções do Parque o melhor é alugar uma bicicleta. 

No entanto, se é amante de caminhadas, saia da 

Catedral em direçao ao Killarney National Park e 

siga até ao Ross Castle. A caminhada pelo Parque 

dura cerca de 40 min, se for pelo caminho mais 

direto, ou se preferir o caminho mais bonito, o que 

eu aconselho, ande um pouco mais e faça o per-

curso que vai pela beira do lago Lough Lane. A 

paisagem é incrível. 

É possível visitar o interior do Castelo, mas apenas 

durante os meses de verão.
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Como numa viagem é preciso fazer opções, não consegui visitar a Muck Ross Abbey, um mosteiro 

de 1448 e outra das principais atrações no Parque.

Dingle Penninsula Tour

Dingle Penninsula Day tour   | Deros Tours  |  Horário: das 10h30 às 17h |  20€

Apesar de não ser um tour tão popular quanto o Ring of Kerry, a península de Dingle oferece-nos 

uma costa deslumbrante, é a costa mais acidentada da Irlanda, onde o verde do campo contrasta 

com o azul do oceano. 

Principais pontos de interesse:

O tour efetua a sua primeira paragem na Inch 

beach, que de verão é bastante concorrida. Aqui 

o vasto Atlântico transforma-se num espelho de 

água que reflete os surfistas no mar.

Dingle é uma pequena cidade encantadora, ani-

nhada entre a baía e as montanhas. Casas pinta-

das de cores vivas e pequenas lojas alinham-se, 

intercaladas por acolhedores pubs e restaurantes. 

Se é amante de queijos não deixe de conhecer a 

“the little cheese shop”, perto da igreja. (www.the-

littlecheeseshop.ie) O habitante mais conhecido 
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de Dingle é o golfinho Fungie, que se tornou famoso em 1984, quando começou a acompanhar os 

barcos de pescadores da região. Atualmente, são organizados diversos passeios de barco para ver 

o golfinho.

Ring of Kerry tour   | Deros Tours  |  Horário: das 10h30 às 17h |  20€

Ring of Kerry ou the Kerry Way é um percurso 

milenar, um círculo de 170km pelo sul da Irlanda 

que é considerado uma das rotas mais belas da 

Irlanda.

Principais pontos de interesse:

O trajeto começa em Killarney e passa por muitas 

aldeias pitorescas como Glenbeigh, Waterville e 

Sneem e pela Peninsula de Iveragh. A primeira 

parte do caminho percorre a costa, depois a vista 

é substituída por montanhas e lagos. 

No regresso, o tour pára em duas das principais 

atrações do Killarney National Park: na Torc 

Waterfall, uma linda cachoeira e no mirante 

Ladys View de onde se pode observar os famo-

sos lagos de Killarney.

Ring of Kerry Tour


