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Mundomar Cruzeiros preparou
uma série de excursões exclusivas
com um guia local em espanhol para 
que possa conhecer as cidades,
culturas e lugares mais fascinantes, 
além de viajar por todas as ilhas
Britânicas, aproveite estas
inesquecíveis experiências

Preço especial por pessoa
programa completo
(5% de desconto)
Para a partida de 7 de julho de 2023
Adulto desde 983€
Criança desde 876€
____________________
Para a partida de 19 de julho de 2023
Adulto desde 841€
Criança desde 736€
____________________
Para a partida de 31 de julho de 2023
Adulto desde 750€
Criança desde 652€
____________________
Para partida de 12 de agosto de 2023
Adulto desde 713€
Criança desde 631€

Excursão em Portland - Inglaterra 
- Panorâmica da Costa Jurássica
- Visita ao Castelo de Corfe
 - Visita a Durdle Door
 - Visita de Weymouth
- Visita à Praia de Chesil e aos Anéis Olímpicos

adulto 120€
criança 120€
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Excursão em Cornwall (Falmouth) 
- Mounts bay e St Michael´s Mount
- Panorâmica de Penzance 
- Teatro Minack 
- Land´s End (Fim das Terras)
- St. Ives

adulto 125€
criança 117€

Excursão em Cork-Cobh, Irlanda 
- Visita ao Forte Charles
- Panorâmica de Kinsale
- Panorâmica de Cork adulto 105€

criança 105€

Excursão em Dublin, Irlanda 
- Panorâmica de Dublín 
- Visita de Christ Church 
- Visita do Trinity College 
- Visita de Guiness Storehouse

adulto 149€
criança 105€

Excursão em Belfast, Irlanda 
- Giant’s Causeway e centro de visitantes
- Panorâmica de Belfast

adulto 99€
criança 92€

Excursão em Glasgow - Greenock, Escócia
 - Visita do Castelo Stirling
 - Visita da Catedral de Glasgow
 - Panorâmica de Glasgow
 - Museu Kelvingrove

adulto 133€
criança 122€

Excursão em Inverness - Invergordon, Escócia 
- Cruzeiro pelo Loch Ness 
- Castelo de Urquhart
- Panorâmica Inverness adulto 159€

criança 141€

Excursão em Edimburgo, Escócia
- Visita do Castelo de Edimburgo
- Panorâmica de Edimburgo 
- Visita do Palácio Holyroodhouse adulto 145€

criança 121€

Excursão em Liverpool, Inglaterra
- Albert Dock (Museu da Escravidão e Marítimo)
 - Panorâmica de Liverpool

adulto 96€
criança 89€

el mapa varía según la fecha de salida



Excursão em Portland, Inglaterra
- Panorâmica da Costa Jurássica
- Visita ao Castelo de Corfe
 - Visita a Durdle Door
 - Visita de Weymouth
- Visita à Praia de Chesil e aos Anéis Olímpicos

EXCURSÕES
Ilhas Britânicas 2023

Passeio de 7 horas
Partida 7 de julho e 12 Agosto das 08:30 às 15:30 aprox.

Começaremos o nosso passeio do porto de Portland e iremos para o Castelo de Corfe, através da rota panorâmica 
ao longo da Costa Jurássica, conhecida principalmente pelas suas formações rochosas, suas impressionantes
costas e seus fósseis. Visita ao Castelo de Corfe (entrada incluída), localizado no topo da colina foi construído 
por Guilherme, o Conquistador, durante o século XI, para fins defensivos. Foi um dos primeiros castelos de pedra 
da Inglaterra. Em seguida, iremos para Durdle Door, um arco natural esculpido na pedra Portland (calcário) que é 
localizado na costa sul da Inglaterra, no condado de Dorset, para apreciar a vista incrível. Mais tarde, visitaremos 
Weymouth, onde poderemos caminhar pelo antigo porto e teremos tempo livre para aproveitar de um Fish & Chips 
(não incluído). Por fim, iremos em direção a Portland, no cume onde estão os Anéis Olímpicos voltados para a 
Praia de Chesil, com 30 km de extensão.
Retorno ao porto.

Tempo livre para comer durante a excursão

* Observação: A caminhada até Durdle Door é de cerca de 100-200 metros com terreno irregular, isso
pode não ser adequado para todos os viajantes. Deve ser usado calçado adequado.

adulto 120€
criança 120€

por pessoa



Excursão em Cornwall, Inglaterra

- Mounts bay e St Michael´s Mount
 - Panorâmica de Penzance 
- Teatro Minack 
- Land´s End (Fim das Terras)
- St. Ives

Passeio de 8 horas 
Saída 07 de julho 08:30 – 16:30 

Iniciaremos o passeio indo de Mount’s Bay a Mount’s Bay, que se abre ao longo da costa sul do extremo sudoeste. 
Chegaremos ao Monte St. Michaels, que na maré alta se separa da costa e aparece como uma ilhota, onde o antigo 
edifício do mosteiro se ergue no topo cercado por uma densa vegetação. Caso a maré esteja baixa, podemos
caminhar até lá, senão será visto de longe. Continuaremos para o Teatro Minach. Este teatro tem uma vista
espetacular do Atlântico. Mais tarde, iremos em direção a Land’s End com vista para as falésias e a união de duas 
costas acidentadas. À tarde chegaremos a St. Ives, uma bonita cidade litorânea.

Tempo livre durante a excursão para comer. 
Retorno ao porto.
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adulto 125€
criança 117€

por pessoa



Excursão em  Cork, Irlanda

- Visita ao Forte Charles
- Panorâmica de Kinsale
- Panorâmica de Cork

Visita de 8 horas
Todas as saídas das 10:00 às 18:00 aprox.

Começaremos com a visita de Kinsale para percorrer suas ruas que nos mostrarão seus edifícios coloridos, seus 
restaurantes internacionalmente famosos e seus monumentos históricos. A maior atração de Kinsale é, sem dúvida, 
Fort Charles (entrada incluída). Construída pelos ingleses em meados do século XVII, esta fortaleza em forma de
como estrela tinha a função de proteger contra a invasão inimiga. Em 1973 foi declarado Monumento Nacional da 
Irlanda e posteriormente foi restaurado. Em seguida, passeio panorâmico por Cork, incluindo St. Patrick’s Street, 
Catedral de St. Finbarr, Igreja de Shandon e South Mall.
Retorno ao porto.

Tempo livre durante a excursão para comer

EXCURSÕES
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adulto 105€
criança 105€

por pessoa



Excursão em Dublin, Irlanda

- Panorâmica de Dublín 
- Visita de Christ Church 
- Visita do Trinity College 
- Visita de Guiness Storehouse

Visita de 8 horas
Todas as saídas das 08:30 às 16:30 aprox.

Em primeiro lugar visitaremos a Igreja de Cristo, sem dúvida, é um dos monumentos mais importantes da cidade, 
data do ano de 1038. Em seguida, traslado e visita ao Trinity College (ingresso incluso), a universidade mais antiga 
de Dublin, que possui um dos grandes tesouros nacionais, o Livro de Kells, um extraordinário manuscrito dos
quatro evangelistas pertencentes ao século VIII que impressiona pelos seus elementos celtas. Mais tarde,
caminharemos pelo bairro, chegando ao Temple Bar, onde poderemos tomar uma cerveja (bebida não incluída) 
num dos seus pubs ou conhecer as suas lojas e mercados. Tempo livre para passear pela Grafton Street, com suas 
lojas de luxo e o parque de Stephen’s Green. Em seguida, visite o Guinness Storehouse, onde viveremos a história 
e a essência da cerveja mais emblemática da Irlanda. Passeio panorâmico por Dublin, O’Connell Street com seus 
monumentos, exterior da Alfândega, o antigo edifício do Parlamento, os bairros georgianos, Dublinia ou a catedral da 
Igreja de Cristo.

Tempo livre durante a excursão para comer.
Retorno ao porto.

Observação: Caso esteja a ser oficiada uma liturgia no momento da visita à Sé Catedral, o passeio poderá ser
afetado.

EXCURSÕES
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adulto 149€
criança 105€

por pessoa



Excursão em Belfast, Irlanda

- Giant’s Causeway e centro de visitantes
- Panorâmica de Belfast

Visita de 8 horas
Todas as saídas das 09:00 às 17:00 aprox.

Faremos um passeio panorâmico pelos verdes vales e prados do Condado de Antrim, na Irlanda do Norte
enquanto vamos para a Calçada dos Gigantes (entrada incluída no centro de visitantes).  O Giant’s Causeway é 
um local caracterizado por estar assente numa área de até 40.000 colunas de basalto entrelaçado. Esta formação 
geológica criada há cerca de 60 milhões de anos é resultado da atividade vulcânica da área, mas também esconde 
uma lenda. Mais tarde, retornaremos e faremos uma visita panorâmica de Belfast. Do Titanic Quarter em direção à 
Prefeitura, a Opera House, Waterfront Hall, o Relógio Albert Memorial e Parlamento entre outros.

No caminho de volta ao porto de Belfast haverá uma parada no Titanic Belfast para os passageiros que desejarem 
sair aqui, voltando mais tarde por conta própria para o porto.

Tempo livre durante a excursão para comer.
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adulto 99€
criança 92€

por pessoa



Excursão em Glasgow, Escócia

 - Visita do Castelo Stirling
 - Visita da Catedral de Glasgow
 - Panorâmica de Glasgow
 - Museu Kelvingrove

Visita de 8 horas
Todas as saídas das 08:30 às 16:30 aprox.

Visitaremos o Castelo de Stirling (entrada incluída), um dos maiores e mais imponentes castelos da Escócia e 
Europa Ocidental, tanto histórica quanto arquitetonicamente.
Posteriormente, nos deslocaremos a Glasgow para fazer uma visita panorâmica da cidade, onde conheceremos a 
Necrópole, o Museu das Religiões e a casa mais antiga de Glasgow (Provand’s Lordship). A seguir, visitaremos a
Catedral, conhecida como High Kirk of Glasgow ou St. Mungo’s Cathedral, uma das poucas Igrejas escocesas
medievais que sobreviveram à Reforma Protestante. Visite o bairro de George Square para ver vários edifícios
históricos, como o City Chambers e o Bank of Scotland, e várias estátuas famosas, como a da Rainha Victoria. Por 
fim, visitaremos o Kelvingrove Museum.

Retorno ao porto.

Tempo livre durante a excursão para comer.

EXCURSÕES
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adulto 133€
criança 122€

por pessoa



Excursão em Inverness, Escócia 

- Crucero pelo Loch Ness
- Castelo de Urquhart
- Panorâmica Inverness

Visita de 8 horas
Saídas 07, 19 e 31 de julho das 08:30 às 16:30 aprox.

Faremos um transfer para Loch Ness para um pequeno cruzeiro (bilhete incluído) de meia hora. Loch Ness é o 
segundo maior lago da Escócia com cerca de 56,4 km2, mas devido à sua grande profundidade, é o maior volume. 
Loch Ness é mais conhecido por supostos avistamentos do lendário Nessie. Mais tarde, desembarcaremos no
Castelo de Urquhart (entrada incluída) onde desfrutaremos vistas maravilhosas do Lago Ness. Por fim, faremos 
um transfer para Inverness, capital do Condado de Highland, onde teremos tempo livre para aproveitar esta
pequena cidade e fazer compras.

Retorno ao porto.

Tempo livre durante a excursão para comer.

EXCURSÕES
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adulto 159€
criança 141€

por pessoa



Excursão em Edimburgo, Escócia

- Visita do Castelo de Edimburgo
- Panorâmica de Edimburgo 
- Visita do Palácio Holyroodhouse

Visita de 8 horas
Todas as saídas das 08:30 às 16:30 aprox.

Visitaremos o Castelo de Edimburgo (entrada incluída). Construído sob uma rocha vulcânica, pode visitar as Jóias 
da Coroa Escocesa, a Capela de Santa Margarida e admire uma vista panorâmica deslumbrante da cidade. Mais tarde 
faremos uma visita Panorâmica de Edimburgo onde veremos entre outros a chamada Cidade Velha e a Cidade 
Nova. Caminharemos pelo Grasmarket, uma praça repleta de bares e restaurantes típicos. Passeie pela Royal Mile 
para contemplar alguns de seus becos ou lugares mais importantes, como o Museu da Infância, a Catedral de San 
Giles, casa de John Knox. Finalmente, visitaremos o Palácio de Holyroodhouse (entrada incluída, se o Palácio 
fechado, será substituído por uma visita ao interior da Catedral de San Giles), a residência oficial da Rainha.

Retorno ao porto.

Tempo livre durante a excursão para comer.

Observação: devido às restrições do COVID: é proibido guiar dentro e fora do Castelo de Edimburgo, também há um 
limite o número de pessoas que podem entrar com um guia. No Palácio de Holyrood, não pode guiar por dentro, o 
guia fará uma boa introdução fora.

EXCURSÕES
Ilhas Britânicas 2023

adulto 145€
crinça 121€

por pessoa



Excursão em Liverpool, Inglaterra

- Albert Dock (Museu da Escravidão e Marítimo)
 - Panorâmica de Liverpool

Passeio de 5 horas
Saídas nos dias 19 de julho e 12 de agosto, das 09:30 às 14:30 aprox.

Começaremos o nosso passeio caminhando ao longo do Albert Dock. Entraremos no museu marítimo e no
escravidão (mesmo prédio) que dá vida ao incrível legado de Liverpool. Mais tarde iremos fazer uma visita
panorâmica da cidade, vendo o arco chinês, bairro georgiano, com uma parada para ver o interior da catedral
Anglicana.
Também faremos uma parada na rua William Brown onde estão os museus, St George Hall e a primeira biblioteca 
pública.

Retorno ao porto.

Tempo livre durante a excursão para comer.
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adulto 96€
criança 89€

por pessoa



Preços das excursões por pessoa Adultos Criança (até 11 anos)

Portland 120 € 120 €

Cornwall 125 € 117€

Cork 105 € 105 €

Dublín 149 € 105 €

Glasgow 133 € 122 €

Belfast 99 € 92 €

Invergordon 159 € 141 €

Edimburgo 145 € 121 €

Preço especial contratação programa completo (- 5%) 983 € 876 €

EXCURSÕES
Ilhas Britânicas 2023

Preço para a saída de 7 de julho 2023

Preços das excursões por pessoa Adultos Criança (até 11 anos)

Liverpool 96 € 89 €

Cork 105 € 105 €

Dublín 149 € 105 €

Belfast 99 € 92 €

Glasgow 133 € 122 €

Invergordon 159 € 141 €

Edimburgo 145 € 121 €

Preço especial contratação programa completo (- 5%) 841 € 736 €

Preço para a saída de 19 de julho 2023

Preços das excursões por pessoa Adultos Criança (até 11 anos)

Cork 105 € 105 €

Dublín 149 € 105 €

Belfast 99 € 92 €

Glasgow 133 € 122 €

Invergordon 159 € 141 €

Edimburgo 145 € 121 €

Preço especial contratação programa completo (- 5%) 750 € 652 €

Preço para a saída de 31 de julho 2023



O preço inclui:
- Guia em espanhol 
- Transferes
- Ingressos indicados no programa 

O preço não inclui:
- Gorjetas
- Almoços
- Qualquer outro serviço não descrito

Data de atualização 19 de abril de 2023

Dificuldade Fácil
Inclui caminhadas curtas de

distância intermediária, 
cerca de relativamente um 
pedaço de terra moderado 

com possível degraus.

Dificuldade Difícil 
Os participantes devem 
estar fisicamente aptos

Inclui comida
almoço no restaurante

local. (bebida não incluída
a menos que indicado).

Dificuldade Média 
Atividade moderada, 

incluindo caminhadas 
de longa distância, subir 

escadas e longos períodos 
em pé.

Inclui um lanche ou
aperitivo

(bebida não incluída
a menos que indicado)

Simbología

EXCURSÕES
Ilhas Britânicas 2023

Preços das excursões por pessoa Adultos Criança (até 11 anos)

Portland 120 € 120 €

Cork 105 € 105 €

Dublín 149 € 105 €

Belfast 99 € 92 €

Glasgow 133 € 122 €

Edimburgo 145 € 121 €

Preço especial contratação programa completo (- 5%) 713 € 631 €

Preço para a saída de 12 de agosto 2023



Anotações importantes
- Estas excursões serão realizadas em grupos e para a sua realização deverá haver um mínimo de 20
participantes.
- No caso de não atingir o mínimo estabelecido, o preço poderá ser alterado.
- Neste documento oferecemos-lhe uma descrição aproximada das visitas, que podem variar dependendo de vários 
fatores e circunstâncias. A duração também pode variar dependendo dos horários de escala.
- No caso de pernoite em porto, a excursão será realizada no primeiro dia da escala.
- A ordem do passeio pode variar por questões logísticas, relacionadas aos horários de abertura e fechamento e 
à intenção de não supersaturar os monumentos ou espaços visitados. Observe que podem ocorrer filas, atrasos e 
esperas em determinados horários e locais.
- Os bilhetes incluídos são os expressamente indicados na descrição.
- É recomendável que os passageiros usem roupas e sapatos confortáveis, adaptando-os também ao clima e à 
determinada temperatura do dia.
- Os passeios requerem caminhada e subida de escadas e não são acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida 
ou em cadeira de rodas.

Condições de reserva e cancelamento
• Depósito de reserva de 25% das visitas contratadas.
• Pagamento final de 75% junto com a data final de pagamento do cruzeiro.
• Uma vez confirmada a reserva por escrito e efetuado o pagamento do depósito, serão aplicadas as mesmas
despesas de cancelamento do que o cruzeiro.
• O dinheiro não será devolvido para as excursões que o cliente decidir não realizar no destino.
• A responsabilidade pela prestação dos serviços contratados cessará quando os mesmos forem afetados por
motivos de força maior, entendendo-se como tais aquelas circunstâncias fora do controle dos organizadores,
anormais imprevisível. No entanto, a assistência necessária será fornecida ao cliente afetado.
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