Oxford

Europa para DOIS:1“Inglaterra e Escócia” A partir de 2.660 €
+
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Visitando: Londres / Cambridge / York / Bradford / Durham / The Borders / Edimburgo / Saint Andrews / Terras Altas
/ Lago Ness / Glasgow

3

A LONDRES: SEXTAS-FEIRAS
Tierras Altas
1

2019
Junho

14, 28

Agosto

09, 23

Julho

12, 26

Setembro 06

2 Edimburgo
1
Glasgow

Dia 1º (Sex): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Londres.
Dia 2º (Sáb): Londres
Chegada a capital britânica, traslado do aeroporto de Heathrow ao hotel e tempo livre
para o primeiro contato com a cidade. Acomodação no hotel. Dia 3º (Dom): Londres Café
da manhã. Dedicaremos a manhã para realizar
uma completa visita guiada pela cidade, passando pelos principais lugares de interesses:
Buckingham Palace, Trafalgar Square, o parlamento de Westminster com seu célebre Big
Ben, Picadilly Circus, Hyde Park, são só alguns
dos atrativos que oferece está cosmopolita
capital da Inglaterra. Tarde livre para seguir
desfrutando da cidade com possibilidade de
realizar uma visita guiada opcional a célebre
torre de Londres junto a ponte do Thames.
Acomodação no hotel.
Dia 4º (Seg): Londres / Cambridge / York
/ Bradford-Leeds (420 km)
Café da manhã. Viajaremos até o norte do
país e faremos nossa primeira parada na célebre cidade de Cambridge, sede de uma das
universidades mais prestigiadas do mundo.
Passearemos por suas charmosas ruas e continuaremos nossa rota até uma das cidades mais
charmosas do país: York. Realizaremos uma
completa visita guiada e descobriremos um dos
templos catedrais mais imponentes da Europa.
Depois da visita, chegada ao nosso hotel na
área de Bradford-Leeds, jantar e Acomodação
no hotel.

rota atravessando a região de Borders, fronteira
natural entre Inglaterra e Escócia, até chegar a
sua capital, Edimburgo. Tarde livre. Acomodação
no hotel.
Dia 6º (Qua): Edimburgo
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma
completa visita guiada pela capital escocesa,
uma das mais belas da Europa, com seus cantos
medievais e suas elegantes avenidas. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Possibilidade de realizar opcionalmente uma visita ao
Castelo de Edimburgo. (Visita incluída no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 7º (Qui): Edimburgo / Saint Andrews
/ Terras Altas (325 km)
Café da manhã. Saída até a bela cidade de
Saint Andrews. Desfrutaremos a manhã nesta
cidade berço do golf e conhecida por ser
uma das mais belas do país, com sua catedral
dominando todo horizonte. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Saída até as Terras Altas.
Descobriremos as belas paisagens escocesas
até chegar a uma destilaria do famoso whisky
escocês para conhecer seu processo de elaboração e realizar uma degustação. Chegada ao
nosso hotel de Terras Altas, jantar e Acomodação no hotel.

Dia 8º (Sex): Terras Altas / Lago Ness /
Glasgow (320 km)
Café da manhã. Saída até um dos lagos mais célebres do mundo, o Lago Ness, cheio de histórias e lendas. Conheceremos suas espetaculares
margens até chegar a isolada cidade de Fort Augustus. Possibilidade de realizar opcionalmente
um passeio em barco até chegar ao Castelo de
Urquhart, um dos mais importantes da história da
região. (Passeio em barco e Castelo de Urquhart
incluídos no Pacote Plus P+). (Almoço incluído no
Pacote Plus P+). Dedicaremos a tarde para conhecer as belas paisagens escocesas: a silueta do
Monte Nevis, o imponente Vale de Glen Coe e as
rivieras do Lago Lomond, o maior do país, que
nos conduzem a cidade de Glasgow e visita da cidade. Chegada ao hotel e Acomodação no hotel.
Dia 9º (Sáb): Glasgow
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Possibilidade de retornar a Londres em trem
desde Glasgow sem traslados e com o preço
incluin-do uma noite em Londres e trem de segunda classe de Glasgow a Londres. Incluído
traslado ao aeroporto.

Tour 9 Dias:
Londres / Glasgow
Iti ED701
Londres 1 noche
Tren Glasgow/ Londres
Iti ED701
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O Tour Inclui

• Traslado aeroporto Heathrow/hotel/aeroporto
Heathrow.
• Transporte em ônibus climatizado durante o
itinerário.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis em
categoria turista superior/primeira em apartamentos duplos com chuveiro ou ducha.
• 3 jantares segundo indicado no itinerário. (Sem
bebidas).
• Visitas panorâmicas com guias locais de Londres,
York, Edimburgo.
• Guia acompanhante falando espanhol durante
o itinerário.
• Entradas a destilaria de whisky com degustação.
NO

Não inclui

• Entradas a museus ou monumentos, bebidas,
gorjetas.
Pacote Plus
9 DIAS: LONDRES / GLASGOW: 225 €
INCLUI 3 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS

• Almoço em Edimburgo
• Almoço nas Terras Altas
• Almoço no Lago

EXTRAS

• Visita ao Castelo de Edimburgo com entrada
• Passeio de barco pelo Lago Ness e Castelo
de Urquhart
NOTAS IMPORTANTES
• A ordem das visitas poderá sofrer alteração no destino, mantendo-se integro o programa.

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo
Tour

Leeds/Bradford

REFEIÇÕES

Dia 5º (Ter): Bradford-Leeds / Durham /
The Borders / Edimburgo (364 km)
Café da manhã. Saída até a isolada cidade de
Durham, ao norte da Inglaterra. Passearemos por
suas animadas ruas para descobrir sua influente
catedral de estilo normando, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Continuaremos nossa
€

1

14 Jun / 12 Jul

26 Jul / 23 Ago

6 Setembro

Preço 2 pessoas

2.820

2.660

2.820

Preço por pessoa

1.410

1.330

1.410

Preço 2 pessoas

560

590

560

Preço por pessoa

280

295

280

Cat. Única

Londres

Novotel London West

Bradford

Jurys Inn

Edimburgo
Tierras Altas
Glasgow

Europa para dois: Circuitos

Novotel Edimburg Centre /
Hampton By Hilton Edimburgh
West End
Hilton Coylumbridge /
Mercure Inverness
Jurys Inn Glasgow /
Mercure Glasgow City
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