
                   TOUR TEMÁTICO VIAGENS 2L 
 
Halloween em Gales - 8 noites 

 
 

VIAGEM OU TRAVESSURA?

Participe do nosso tour exclusivo Halloween em Gales e 
descubra o que assombra os castelos e mansões deste belo 
país.

Não se preocupe, você estará seguro conosco! 

 
Roteiro: 

Dia 1º: Brasil / Manchester  
Apresentação no Aeroporto Internacional para embarque com 
destino a Manchester, Grã-Bretanha.

Dia 2º: Manchester  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel. Dia livre para 
explorar a cidade, passear por suas ruas. Jantar e acomodação. 
 
Dia 3º: Manchester / Chester / Conwy / Anglesey  
Café da manhã e check-out. O tour começa às 9h! Esteja pronto! 
Passeio pelas ruas de Chester. Almoço em Llandudno e visita ao 
Castelo de Caernarfon e a menor casa da Grã-Bretanha. Check-in 
e jantar de boas-vindas. Acomodação.

 
Dia 4º: Anglesey / Portmeirion / Ruthin / Anglesey  
Café da manhã. Visita a vila de estilo italiano Portmeirion e 
almoço. À tarde, visita ao Castelo Ruthin, castelo do século 13, 
com um passado misterioso ligado a contos de ciúme e 
assassinato. Com tanta história não é nenhuma surpresa que 
tenha histórias assustadoras e convidados indesejados. Jantar e 
acomodação. 
 
Dia 5º: Anglesey / Snowdonia / Devi’l Bridge / Aberystwyth
Café da manhã e check-out. Saída para visita a Snowdonia e a 
Devil’s Bridge. Almoço na Ponte do Diabo. Check-in, jantar em pub 
típico inglês e acomodação.

Dia 6º: Aberystwyth / Cardigan / Aberaeron / Aberystwyth
Café da manhã. Hoje iremos visitar o Castelo de Cardigan, Mwt 
Church e Aberaeron, onde almoçaremos e provaremos um 
delicioso sorvete de mel (você vai amar). Jantar Especial de 
Halloween (traga sua fantasia). Acomodação. 

Dia 7º: Aberystwyth / St. Davids / Carmarthen / Brecon 
Beacons
Café da manhã e check-out. Nossa primeira parada após a partida 
será a Catedral de St. Davids e o Bishop Place. Almoço, visita à 
Casa do Barco (Dylan Thomas House em Laugharne) e Workshop 
The Lovespoon. Check-in, jantar e acomodação.

Dia 8º: Brecon Beacon / Cardiff 
Café da manhã e check-out. Almoço no The Clink Cymru 
(prisioneiros do correio de Cardiff cozinharão sua refeição). Check-
in e saída para nosso tour Whisky & Chocolate. Acomodação.

Dia 9º: Cardiff
Café da manhã. Passeio gastronômico a pé e visita ao Castelo de 
Cardiff. Tarde livre. Acomodação.

Dia 10º: Cardiff
Café da manhã e check-out. Traslado de saída (aeroporto ou 
estação ferroviária). Fim dos nossos serviços. Até breve!
 
 
 

  O que inclui: 

- Recepção e traslado de chegada e saída; 
- Acomodação em hotel 4* com café da manhã;
- Transporte em ônibus de luxo durante todo o trajeto;
- Guias locais falando inglês;
- 5 almoços (uma bebida não alcoólica incluída); 
- 5 jantares (uma bebida não alcoólica incluída) 
- Atrações / atividades mencionadas no roteiro;
- Guia acompanhante;
- Assistência local em português (24 horas);
 

 
  Não inclui: 

-  Vôos; 
- Despesas pessoais; 
- Bebidas durante as refeições;
- Refeições não mencionadas no roteiro;
- Gorjetas e Gratificações; 
 
 
 
 

  Acomodação em Manchester, Anglesey, Aberystwyth, 
Brecon Beacon & Cardiff: 

-  Categoria Premium (4*): 
 

 
 
 
 
                    

Saída Garantida

26 de Outubro, 2022

Manchester Marriott Victoria and Albert 
ou similar

Anglesey Chateau Rhianfa ou similar

Aberystwyth Nanteos Mansion ou similar

Brecon Beacon Brecon Castle Hotel ou similar

Cardiff Mercure Holland House ou 
similar



 Preço:  
 
Valor em Dólar Americano por pessoa (adulto) em apartamento 
duplo.  
 
 

- Suplemento Apartamento Single: USD 1,195 
 

• Se você tiver algum pedido especial (por exemplo, 
necessidades dietéticas ou assistência especial), informe-nos 
no momento da reserva. 
 
Não podemos garantir, mas faremos o possível para ajudá-lo 
com sua solicitação. 

• Para reservas ou dúvidas, envie-nos um e-mail para: 
carol@viagens2l.com 
 
 
 
                                                                 
 
 
                                           www.2ltravel.com/viagens2l

Categoria USD

Premium 2,994

http://www.2ltravel.com/viagens2l

