
TOUR TEMÁTICO VIAGENS 2L 
 
 

Whisky, Cerveja & Vinho do País de Gales 
7 noites 

Roteiro: 

Dia 1º: Brasil / Cardiff 
Apresentação no Aeroporto Internacional para embarque com 
destino a Cardiff, País de Gales.

Dia 2º: Cardiff 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel. Dia livre para 
explorar a cidade, passear por suas ruas. Jantar e acomodação. 
 
Dia 3º: Cardiff 
Breakfast and visit to Brains Craft Brewery. Afternoon at leisure. 
Dinner and accommodation.

 
Dia 4º: Cardiff / Brecon Beacons  
Café da manhã. Hoje viajaremos para o belíssimo Parque 
Nacional Brecon Beacons e visitaremos a destilaria Penderyn. 
Jantar e acomodação. 
 
Dia 5º: Brecon Beacons / Tenby
Café da manhã. Saída para visitar o Castelo de Carreg Cdenig e a 
Catedral de St. Davids. À tarde, visitaremos Jabajak, um vinhedo 
familiar premiado. Jantar e acomodação.

Dia 6º: Tenby / Aberystwyth
Café da manhã e saída para Aberystwyth. No caminho faremos 
uma parada na destilaria Da Mhile, uma destilaria orgânica 
baseada em uma fazenda familiar em Ceredigion. Jantar e 
acomodação. 
 
Dia 7º: Aberystwyth / Llandudno
Café da manhã e check-out.  Saída com destino a Llandudno. 
Nossa primeira parada será Corris Craft para visitarmos a 
destilaria Dyfi. Logo após visitaremos a famosa vila de estilo 
italiano Portmeirion e Pant du Vineyard. Jantar e acomodação.
 
Dia 8º: Llandudno / Snowdonia / Llandudno
Café da manhã. Visita em trem a Snowdonia e Betws y Coed. À 
tarde, visitaremos Conwy, uma das cidades medievais mais bem 
preservadas da Grã-Bretanha e provaremos sua cerveja local. 
Jantar e acomodação. 

 
Dia 9º: Llandudno
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;
- Transporte em ônibus de luxo durante todo o trajeto;
- Guia acompanhante;
- Guias locais;
- Acomodação em hotel 4* com café da manhã e jantar; 
- Atrações / atividades mencionadas no itinerário; 
- Assistência local em português (24 horas);

  Não inclui: 

-  Vôos;
- Despesas pessoais;
- Refeições não mencionadas no roteiro;
- Gorjetas e Gratificações; 
 
 

  Acomodação em Cardiff, Brecon Beacons,  
Tenby, Aberystwyth & Llandudno: 
 

-  Categoria Premium (4*): 
 

 

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

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

 

                                         www.2ltravel.com/viagens2l

Saída Garantida

02 de Julho, 2022

Cardiff Exchange Hotel 
ou similar

Brecon Beacons Castle Brecon 
Hotel ou similar

Tenby Fourcroft Hotel 
ou similar

Aberystwyth Nanteos Mansion 
ou similar

Llandudno Llandudno Bay 
Hotel ou similar

Categoria USD

Premium 1.794

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

