
   
 

Irlanda – Escócia & Inglaterra - 2022 
 

Saídas garantidas aos Sábados – Início em Dublin  
 

De 28 de maio a 24 de setembro de 2022 

 

Programação: 19 dias - ST22206 
 

DIA 1 – 6ªf. -   BRASIL – DUBLIN (Irlanda) 

Apresentação no aeroporto e cia. aérea de sua conveniência, para embarque com destino a Irlanda 

com conexão em Londres, Madrid, Paris, Lisboa, Zurich...etc. 

Dia 2 – Sab. -  DUBLIN (H) 

Chegada em Dublin, traslado ao hotel de sua escolha. Restante do dia livre para passeio nesta 

pequena e animada cidade. Sempre que o horário de chegada do seu voo permitir, ao final da 

tarde você encontrará o guia que o acompanhará na recepção do hotel.  

(Jantar incluído no PACOTE REFEIÇÕES e TI). Acomodação. 

Dia 3 – Dom. -  DUBLIN - CONDADO DE KERRY (MP) 

Café da manhã. Visita panorâmica com guia local. Visitaremos lugares emblemáticos da cidade 

como: Merrion Square, Museu de História Natural, Palácio da Justiça, Parque Phoenix, Bairro das 

Embaixadas etc. Tempo livre ou visita opcional à histórica Dublin (incluído no PACOTE EXCURSÕES e TI), 

com guia local e ingressos: Trinity College e St. Patrick's Cathedral, sem dúvida os símbolos mais 

representativos da cidade. (Almoço incluído no PACOTE DE REFEIÇÃO e TI). Saída para o oeste via 

Limerick, faremos uma breve parada em Adare onde poderão fotografar as típicas casas de colmo. 

Chegada em Tralee, fundada no século XII pelos anglo-normandos. Tempo livre para admirar seus 

monumentos históricos e depois seguir para nosso hotel em County Kerry.  

Jantar e Acomodação  

Dia 4 – 2ªf. -  CONDADO DE KERRY (MP) (Irlanda) 

Café da manhã. Excursão de dia inteiro ao condado mais famoso da Irlanda, Kerry. Começamos na 

Península de Dingle, onde os espaços naturais são os protagonistas da nossa viagem, apreciarão 

vistas magníficas vistas sobre a acidentada costa irlandesa, locais de cenário de filmes em várias 

ocasiões e preservam a essência da cultura Gaélico irlandês. Continuamos nosso passeio para 

Killarney, o centro turístico mais visitado da Irlanda, que inspirou poetas e escritores. Faremos um tour 

pelo Parque Nacional de Killarney, em uma típica carruagem, apreciando florestas, lagos e belas 

paisagens. Retorno ao hotel. Opcional: show de música folclórica tradicional.  

Jantar e pernoite no Condado de Kerry.  

Dia 5 – 3ªf. -  KERRY- CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS DE MOHER - GALWAY (MP) 

Café da manhã. Partida para o Oeste onde conheceremos alguns dos locais mais conhecidos e 

celebrados da Irlanda. A primeira parada em Bunratty Castle & Folk Park (ingressos incluídos), teremos 

oportunidade de imaginar como era a vida na Irlanda no século 19, graças à recriação de casas, 

lojas e escolas da época. Continuando ao aclamado Castelo Bunratty do século 15, e para as Cliffs 

of Moher (entrada incluída), espetaculares falésias, candidata a ser declarada Maravilha da 

Natureza, situada na costa atlântica, com 8 quilômetros de comprimento e 214 metros de altura, 

muito impressionante. Atravessando a região ventosa de Burren chegamos a Galway. Tempo livre 

para passear por esta animada cidade banhada pelo rio Corrib.  

Traslado ao hotel. Jantar e acomodação. 



Dia 6 – 4ªf. -  GALWAY - PARQUE NACIONAL DE CONNEMARA - LONDONDERRY (PC) (Irlanda) 

Café da manhã. A partida para o Parque Nacional Connemara, localizado a oeste de Galway, 

ocupa grande parte do condado, onde ainda a essência da cultura irlandesa sobrevive. 

Percorremos por colinas verdes, áreas gramadas, rios e lagos poderosos como Corrib ou Ingah. 

Chegamos a Kylemore Abbey (ingressos incluídos), um interessante complexo arquitetônico 

encomendado e construído no século 19 por um rico comerciante inglês como um presente para 

sua esposa; sem dúvida, um lugar cheio de lendas e belezas. Continuamos ao único fiorde da Irlanda, 

o de Killary, onde faremos um passeio de barco enquanto desfrutamos do almoço, após uma 

agradável viagem continuamos em direção à Irlanda do Norte chegando em Londonderry.  

Jantar e acomodação. 

 Dia 7 – 5ªf. -  LONDONDERRY - CALÇADA DOS GIGANTE- GLASGOW (MP) (Escócia) 

Café da manhã. Saída para a Calçada dos Gigantes (entrada incluída), área natural, declarada 

Patrimônio da Humanidade, é constituído por enormes blocos hexagonais de basalto em degraus, 

que deságuam no Oceano Atlântico. Para explicar a origem desta formação espetacular, vamos 

nos referir à lenda dos gigantes: Fionn mac Cumhaill e Benandonner. Continuação para Larne onde 

embarcarão com destino à Escócia. Travessia de balsa de Larne a Cairnryan e depois a Glasgow. 

Tempo livre para descobrir a animação de suas ruas e o encanto de seus edifícios.  

Jantar e acomodação. 

Dia 8 – 6ªf. -  GLASGOW – STIRLING - TERRAS ALTAS (MP) (Escócia) 

Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local. Glasgow é um importante centro econômico, 

empresarial, cidade universitária e de design ligado a C. R. Mackintosh. Durante o século XIX foi o 

protagonista da Revolução Industrial, quando tudo se fabricava em Clyde, o rio que banhava o 

centro urbano. Os testemunhos desses tempos são os edifícios vitorianos, entre os quais estão o 

Kelvingrove ou a Prefeitura, localizado na George Square, autêntico coração da cidade. Do passado 

medieval destacamos a catedral, e nos arredores do rio encontramos um exemplo interessante da 

arquitetura contemporânea com: a SEC Armadillo, a SSE Hydro Arena, inspirada na tradição de 

estaleiros da cidade, o Museu Riverside. Tempo livre e partida em direção a Stirling. (Almoço incluído 

no PACOTE REFEIÇÕES e TI). Visita ao famoso castelo (entrada incluída), local que evocam histórias de 

vikings e grandes heróis escoceses, como Robert de Bruce ou William Wallace. Após a visita, saída 

para as Terras Altas. Chegada ao hotel, jantar e acomodação  

Dia 9 – Sab. -  TERRAS ALTAS - LAGO NESS - EDINBURGH. (MP)  

Café da manhã. Partida para Inverness com tempo livre para curtir a capital das Terras Altas. Excursão 

opcional interessante para conhecer o mítico Lago Ness (Loch Ness) um dos símbolos mais 

representativos da Escócia, onde faremos um passeio de barco até o Castelo Urquhart que nos 

lembra a luta dos clãs, e a lenda do monstro do lago. Após o passeio, retornaremos a Inverness e 

saída para Edimburgo, no caminho visitaremos uma típica destilaria de Whisky, a água da vida, para 

conhecer o processo de produção e como não? faça uma pequena degustação. Chegada a 

Edimburgo, capital da Escócia, a Atenas do Norte, Patrimônio da Humanidade e sem dúvida uma 

das mais belas cidades da Europa. Um dos grandes atrativos da cidade reside em seu centro 

medieval repleto de lendas e histórias aterrorizantes, para conhecê-las propomos uma excursão 

opcional a Edimburgo Misteriosa, que sem dúvida o surpreenderá. Jantar e acomodação. 

Dia 10 – Dom. -  EDIMBURGO (AD) (Escócia) 

Café da manhã. Visita panorâmica com guia local. A capital escocesa oferece muitas atrações para 

o viajante; a área medieval em torno da milha Real, distância que separa o castelo onde a cidade 

foi fundada e o Palácio de Holyrood, sede do Parlamento escocês e do famoso Closed. Na cidade 

nova, um fantástico conjunto arquitetônico de estilo georgiano, encontramos as clássicas praças 

circulares, os jardins privados, e das colinas podemos descobrir belas vistas panorâmicas da cidade 

e do Estuário da Ria Forth, destacando Calton Hill, acompanhado de edifícios classicistas construídos 

para comemorar as vitórias sobre Napoleão. Tempo livre ou se desejar, pode fazer uma excursão 

opcional ao interior do Castelo e Capela Rosslyn (incluído na PACOTE EXCURSÕES e TI). O castelo é o 

símbolo de Edimburgo e o monumento mais visitado da Escócia, a Capela de Santa Margarida, 

chamada pedra do destino são uma verdadeira relíquia. A apenas 15 km entre florestas e montanhas 

está a Capela Rosslyn, um lugar cheio de magia e mistério, ligado aos Templários e à lenda do Santo 

Graal. Retorno a Edimburgo e tarde livre.  

(Jantar incluído no PACOTE REFEIÇÕES e TI). Acomodação. 

 



Dia 11 – 2ªf. -  EDIMBURGO - DURHAM - CONDADO YORK (MP) (Inglaterra) 

Café da manhã. Saída para a Inglaterra, desfrutando as belas paisagens que fazem parte da 

histórica fronteira entre a Escócia e a Inglaterra. Chegada a Durham, tempo livre para visitar esta 

cidade histórica, sua catedral, Patrimônio da Humanidade, também considerada o maior e mais 

perfeito monumento do estilo normando da Inglaterra, sua fachada foi usada para projetar a Escola 

de Magia e Bruxaria de Hogwarts, a escola da saga Harry Potter e também foi usada no mundo do 

cinema como cenário para o filme Elisabeth, estrelada por Cate Blanchet. Prosseguindo para York, 

fundado em 17AC. pelos romanos, sendo a capital do Império por alguns anos, quando Sétimo 

Severo fez dela uma das duas capitais e mudou-se para controlar o avanço de suas legiões por essas 

terras. Visitaremos esta cidade com um guia local, que possui uma arquitetura espetacular, com 

construções que datam da Inglaterra dos séculos XII a XIV. Visitaremos suas muralhas, o centro 

histórico e o exterior da Catedral de San Pedro, a segunda maior em estilo gótico do norte da Europa, 

depois da de Colônia. Continuação para o hotel no Condado de Yorkshire. Jantar e acomodação. 

Dia 12 – 3ªf. -  CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÃO DE LAKES - LIVERPOOL (AD) 

Café da manhã. Saída para Lake District, o maior parque nacional da Inglaterra e considerado um 

dos lugares mais bonitos de todo o país, o berço dos poetas, lugares onde lagos e montanhas se 

sucedem pontilhados de pitorescos vilarejos. Faremos um passeio de barco pelo Lago Windermere, 

a maior e mais importante da Inglaterra, no coração da região da Cúmbria. (Almoço incluído na 

PACOTE DE REFEIÇÕES e T.I.). Continuação para Liverpool, a cidade tornou-se recentemente um 

importante centro turístico devido ao Beatles, e como ponto de partida para excursões ao País de 

Gales, e sendo uma das mecas do futebol mundial. Para conhecer grande parte da cidade faremos 

uma visita panorâmica com um guia local na qual descobriremos: Estádio de futebol de Anfield, São 

Nicolau, as 3 Graças, centro histórico, centro financeiro, prefeitura, ST. George’s Hall, William Brown 

Street, St. John’s Gardens, área universitária, catedral católica e anglicana, Chinatown e o espaço 

renovado Docklands. (Jantar incluído no PACOTE DE REFEIÇÕES e TI). Acomodação. 

Dia 13 – 4ªf. -  LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL (AD) (Inglaterra) 

Café da manhã. Partida para o mítico País de Gales, terra rica em história e lendas, com uma 

paisagem deslumbrante de montanhas e praias sem fim., terra de castelos e mineração. Parada na 

cidade de Conwy, onde teremos tempo livre para desfrutar desta típica cidade medieval 

recentemente declarada Patrimônio da Humanidade, que tem a rua mais estreita do Reino Unido. 

Continuamos nosso passeio ao Parque Nacional Snowdonia até chegarmos a Caernarfon, cidade é 

dominada pelo castelo mais famoso do País de Gales, ligado à lenda do Rei Arthur, foi palco de 

várias batalhas. Tempo livre e retorno a Liverpool. Se desejar, poderá fazer uma visita opcional, 

conhecendo o Liverpool dos Beatles, conhecendo os lugares relacionados famosa banda: 

Docklands, Mathew Street, Strawberry Fields, Penny Lane e o famoso The Cavern onde faremos uma 

parada para tomar uma cerveja. (Jantar incluído no PACOTE REFEIÇÕES e TI). Acomodação 

Dia 14 – 5ªf. -  LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON - BRISTOL (MP) (Inglaterra) 

Café da manhã. Partida para Chester, cidade de origem romana, que preserva partes de banhos 

público.s, sua catedral do século 15 e ruas feitas de casas de estilo Tudor, a mais popular das quais é 

a Eastgate Street, onde está localizado o famoso Relógio de Eastgate, construído em 1897 para a 

celebração do Jubileu da Rainha Vitória. Se desejar poderá fazer uma excursão opcional pela 

cidade. Continuação para Stratford-upon-Avon. (Almoço incluído no PACOTE REFEIÇÕES e TI). Tempo 

livre na cidade natal de Shakespeare para conhecer seu centro histórico com suas charmosas casas 

de estrutura de madeira, tipicamente inglesas, e conhecer a animação de suas áreas comerciais 

repletas de lojas. Continuação para Bristol, uma antiga e rica cidade comercial.  

Jantar e acomodação. 

Dia 15 – 6ªf. -  BRISTOL - BATH - STONEHENGE – LONDRES (MP) 

Café da manhã. Saída para Bath, de origem romana e declarada Patrimônio da Humanidade. 

Tempo para fazer uma excursão opcional (incluído no PACOTE EXCURSÕES e TI) com um guia local, 

visitando os banhos públicos romanos, seus extraordinários edifícios georgianos e o exterior de sua 

esplêndida abadia gótica. Continuação ao impressionante círculo de pedra de Stonehenge, que 

com cerca de 5.000 anos é considerado um dos monumentos mais enigmáticos da humanidade 

(entrada incluída). Ainda não se sabe para que foi construído. Algumas teorias dizem que era um 

templo, outras que era um observatório astronômico ou um calendário pré-histórico por estar 

alinhado com o sol e a lua, o que fica claro é que ao visitá-lo sentirá que existe algo sagrado entre 

aqueles círculos de pedra. Continuação em Londres. Jantar e acomodação. 



Dia 16 – Sab. - LONDRES (AD) (Inglaterra) 

Café da manhã. Visita panorâmica com guia local. Tour de ônibus para conhecer os principais 

pontos desta fascinante cidade. South Kensington e Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 

Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espetaculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 

muito perto da conhecida loja de departamentos Harrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão 

da cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por Chelsea com seu comércio exclusivo, e 

Belgravia, o bairro das embaixadas e o cinematográfico Mayfair, Piccadilly Circus e Trafalgar, praças 

famosas. Na Downing Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a Abadia, as casas do 

Parlamento e o famoso Big Ben, para terminar no Palácio de Buckingham. Tempo livre ou excursão 

opcional fora de Londres para descobrir um dos lugares mais famosos da tradição britânica: o Castelo 

de Windsor, o maior e mais antigo habitado no mundo, sendo uma das residências oficiais da 

monarquia britânica por 900 anos. Visitaremos o interior onde, por um lado, se destaca a Capela de 

São Jorge, do início do século XVI, construída no estilo Tudor e o local onde foram sepultados 10 reis 

da Inglaterra, entre eles o conhecido Henrique VIII e sua terceira esposa Jane Seymour; e os State 

Apartments, com importantes obras de grandes artistas como Canaletto, Van Dick, Rembrandt e 

Rubens, entre outros. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, London by night (incluido na 

PACOTE EXCURSÕES e TI) em que terá um primeiro contato com a noite londrina, passando pelas 

animadas áreas de Piccadilly Circus e Soho, pela City, Catedral de São Paulo, Ponte da Torre, Torre 

de Londres, o Tâmisa etc. (Jantar incluída no PACOTE REFEIÇÕES e TI) Acomodação. 

Dia 17 – Dom. - LONDRES (AD) 

Café da manhã. Dia livre para conhecer outras partes da cidade, se desejar, poderá fazer duas 

interessantes excursões opcionais (incluído no PACOTE EXCURSÕES e TI). Pela manhã a London Eye, um 

dos pontos turísticos mais visitados do Reino Unido, a famosa roda-gigante que nos oferece uma vista 

inigualável da cidade e um passeio de barco pelo rio Tâmisa navegando pelo famoso rio, origem da 

cidade. À tarde, acompanhados por um guia local, caminharemos por bairros renomados como 

Bloomsbury ou Covent Garden, além de visitar o interior do Museu Britânico, ponto obrigatório em 

qualquer viagem a Londres. Acomodação. 

Dia 18 – 2ªf. -  LONDRES - ... BRASIL 

Café da manhã. Liberação dos aptos até as 11h00. Em horário programado traslado ao aeroporto 

para embarque de retorno ao Brasil ou para outra cidade de sua preferência. 

DIA 19 - 3ªf. -  BRASIL 

Chegada. Liberação após formalidades de imigração e alfandega. 
 

Parte terrestre - preços por pessoa em US$:  
Preços variam conforme a data de saída, devido as temporadas e sazonalidades  

 Categoria Em duplo Em triplo Em single 

Selecion US$ 4.390,00 US$ 4.330,00 US$ 5.940,00 

Selecion  

Pacote de excursões  
US$ 4.790,00  US$ 4.720,00 US$ 6.330,00 

Selecion  

Pacote refeições 
US$ 4.800,00 US$ 4.73,00 US$ 6.340,00 

Selecion (TI) 

Tudo incluído 

US$ 5.190,00 US$ 5.110,00 US$ 6.730,00 

        Ao câmbio turismo do dia - Entrada a vista (pix): 20%, 30% ou 40% conforme data de adesão. 

Saldo em 3x, 6x, 9x, até 12x no cartão Visa ou Mastercard. 

 

Vide contrato de aquisição em nosso site 

Requer:  
- Passaporte válido no mínimo 6 meses durante a viagem, com algumas páginas em branco 

- Vacinas contra Covid-19, teste RT-PCR negativo, Seguro Schengen (incluso) 

- Nacionalidade Japonesa, Europeia e demais estrangeiros, devem levar o RNE original valido ou com 

  validade indeterminada para apresentar nos aeroportos de retorno ao Brasil 

- Brasileiros não precisam de visto consular ou vacina contra febre amarela, confira sua 

   nacionalidade.  



Serviços incluídos:  
- Seguro-viagem emergencial com cobertura até US$ 75.000,00 e cobertura Covid de US$ 20.000,00  

   (até 85 anos). Seguro parcial para cancelamento de viagem em caso de emergência familiar.  

    Veja condições gerais: www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/condicoes-gerais-gta.pdf 

- Traslados e passeios em ônibus turismo  

- 1 mala por pessoa + 1 mochila. 

- Guia acompanhante falando espanhol, eventualmente em português desde Dublin. 

- 16 noites de hospedagens nos hotéis previstos ou similares com café da manhã 

- 11 refeições mencionadas, sem bebidas 

- Serviço Assistência Telefônica 24 HORAS 

 Serviços não incluídos:   
- Passagens aéreas, taxas de aeroportos 

- Despesas de documentação: passaporte, vistos, vacinas, teste RT-PCR etc. 

- Despesas de caráter pessoal, como bebidas, refeições não mencionadas, excesso de bagagem 

- Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional 

- Taxa resort se houver, deve ser pago localmente 

- Gorjetas a guias, motoristas, às camareiras e carregadores 

- Demais itens ou serviços não mencionados. 

Hotéis previstos ou similares: 
Devido aos cancelamentos de eventos esportivos, festivais, convenções em 2020 e 2021, que foram 

adiados para 2022 sem datas definidas até o momento da criação de nossos programas, e os 

contratos com os hotéis que priorizam grandes eventos podem alterar as nossas reservas. 

Os hotéis utilizados nem sempre são centrais, devido regras de trânsito, como rodízio de veículos, 

proibição de circulação ou estacionamentos de ônibus nos centros etc. 
 

 

NOTA: A viagem poderá ser adiada caso as fronteiras venham a fechar devido ao Corona vírus ou por outros 

motivos que inviabilizem a viagem. conforme especificado em nosso contrato, passeios podem não ser na 

ordem descrita e podem ser substituídos devido a imprevistos alheio ao nosso controle, em função do clima, 

greves, folgas, reformas, congestionamentos etc.   

Programa, valores e informações vigentes em abril 2022, sujeitos a atualizações. 
 

Leia as condições gerais de adesão e contrato em nosso site:  www.tabitours.com.br 

 
  

Para reservas e informações: consulte seu agente de viagem. 

 
 
  

 

Solicite cotações de passagens aéreas, carros, hotéis...               www.tabitours.com.br 
 

Edimburg (+3 horas)   –      Inverno      –      Primavera      –    Verão      -      Outono  

Média Jan Fev Mar  Abr Mai Jun  Jul  Ago Set Out  Nov  Dez 

Máxima 6°C 7°C 9°C 11°C 14°C 17°C 19°C 18°C 16°C 13°C 9°C 7°C 

Mínima 1°C 1°C 2°C 4°C 6°C 9°C 11°C 11°C 9°C 6°C 3°C 1°C 

 

Hotéis previstos País Cidade  

RIU PLAZA THE GRESHAM 

DUBLIN 

IRLANDA Dublin www.riu.com/en/hotel/ireland/dublin/hotel-

riu-plaza-the-gresham-dublin/ 

ACADEMY PLAZA HOTEL IRLANDA Dublin www.academyplazahotel.ie/en/ 

THE ROSE HOTEL IRLANDA Tralee www.therosehotel.com 

HOLIDAY INN EXPRESS DERRY  IRLANDA Londonderry www.ihg.com/holidayinnexpress/ 

hotels/us/en/derry/ldydl/hoteldetail 

JURYS INN GLASGOW ESCOCIA Glasgow www.jurysinns.com/hotels/glasgow/? 

utm_source=google&utm_medium=local 

http://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/condicoes-gerais-gta.pdf
http://www.tabitours.com/
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=1
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=32
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=61
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=92
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=122
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=153
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=183
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=214
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=245
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=275
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=306
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=336
http://www.riu.com/en/hotel/ireland/dublin/hotel-riu-plaza-the-gresham-dublin/
http://www.riu.com/en/hotel/ireland/dublin/hotel-riu-plaza-the-gresham-dublin/
http://www.therosehotel.com/
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/
http://www.jurysinns.com/hotels/glasgow/


Hotéis previstos País Cidade  

MARRIOTT GLASGOW ESCOCIA Glasgow www.marriott.com/en-us/hotels/gladt-

glasgow-marriott-hotel/overview/? 

THE GRANT ARMS HOTEL ESCOCIA Grantown-on-Spey www.grantarmshotel.com 

CARRBRIDGE ESCOCIA Carrbridge www.carrbridgehotel.com 

IBIS EDINBURGH CENTRE 

SOUTH BRIDGE 

ESCOCIA Edimburgo www.guestreservations.com/ibis-edinburgh-

centre-south-bridge/booking? 

NOVOTEL BRISTOL CENTRE INGLATERRA Bristol https://all.accor.com/hotel/5622/index.pt-

br.shtml? 

IBIS STYLES LIVERPOOL DALE 

STREET 

INGLATERRA Liverpool https://all.accor.com/hotel/7601/index.pt-

br.shtml? 

IBIS LONDON EARLS COURT INGLATERRA Londres https://all.accor.com/hotel/5623/index.pt-

br.shtml? 

NOVOTEL LONDON WEST INGLATERRA Londres https://all.accor.com/hotel/0737/index.pt-

br.shtml? 

 

http://www.grantarmshotel.com/
https://all.accor.com/hotel/5622/index.pt-br.shtml
https://all.accor.com/hotel/5622/index.pt-br.shtml

