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Inglaterra Escócia

ROYAL MILE E CATEDRAL DE STG. GILES - EDIMBURGO

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Londres: President (Turista) 
Liverpool: Marriott Liverpool City Centre (Primeira) 
Glasgow: Marriott Glasgow (Turista) /  

Holiday Inn Express Glasgow (Turista) 
Highlands: MacDonald Aviemore (Turista) /  

Highland Hotel Aviemore (Turista) 
Craiglynne Hotel (Turista) 

Edimburgo: Express by Holiday Inn City Centre (Turista) / 
Holiday Inn Edinburgh Zoo (Turista) 
Apex Grassmarket (Turista) / Braids Hill (Turista) 

Harrogate: Cedar Court (Primeira) /  
Express by Holiday Inn York (Turista)

Este Programa Inclui: 
- 9 noites de estadia nos hotéis previstos (ou similares) em quar-
to standard, regime de alojamento com café da manhã. 
- Regime alimentar segundo o programa (3 jantares) 
- Traslado de chegada e saída ao aeroporto de Londres “Heathrow”. 
- Guia de língua espanhola durante o tour. 
- Entradas incluídas: Um colégio em Oxford, parada para fazer 
fotos exteriores da Casa de Shakespeare, Ruínas do Castelo de 
Urquhart, destilaria de uísque, Castelo de Stirling, Castelo de 
Edimburgo, e um tour panorâmico de Londres. 
- Seguro de viagem.  

Este Programa NÃO Inclui: 
- Bebidas, gorjetas e tudo que não está especificado no  
programa. 
- Traslado do aeroporto de Gatwick, Stansted, Luton ou Londres 
City (ver quadro de preços). 

DATAS DE SAÍDA (SEXTA-FEIRA) base quarto duplo supl. quarto indiv.

2019 

Janeiro 11; Fevereiro 8; Março 8 1.625 689 

Abril 5 e 19 1.719 619 

Maio 3, 17, 24 e 31; Junho 7, 14 e 21 1.795 699 

Junho 28; Julho 5, 12, 19 e 26 1.889 725 

Agosto 2, 9, 16 e 23 1.915 815 

Agosto 30; Setembro 13 1.810 679 

Setembro 27; Outubro 18 1.745 649 

Novembro 8; Dezembro 6 1.705 599 

2020 

Janeiro 10; Fevereiro 7; Março 6 1.705 599

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Dia 1º Londres 
• Sexta-feira 
Chegada e traslado ao hotel. Resto 
do dia livre na cidade. Alojamento.  

Dia 2º Londres 
• Sábado • Café da manhã 
Nesta manhã faremos uma visita 
panorâmica em ônibus de Londres, 
incluindo paradas para fotos e troca 
da guarda quando operada. O tour 
inclui um passeio de orientação pelo 
oeste de Londres: área de palácios, 
parques, diversão, comércio, museus 
e as galerias destacadas. Paradas 
para fotografar o parlamento, a aba-
dia de Westminster, Big Ben e o Lon-
don Eye. Troca de guarda (sempre 
que opere), parada no palácio de 
Buckingham. Visitaremos os bairros 
de Westminster, Kensington, Mayfair, 
Belgravia, ll “West End”: área de tea-
tros e restaurantes e as praças Picca-
dilly Circus e Trafalgar Square. O tour 
terminara pelo palácio de Bucking-
ham aproximadamente às 11h45min 
horas. Resto do dia livre para visitar 
esta magnífica cidade. Alojamento. 

Dia 3º Londres/Oxford/Stratford 
Upon Avon/Chester/Liverpool 
• Domingo • Café da manhã + jantar. 
Na hora indicada, saída até a mais 
antiga das cidades universitárias bri-
tânicas, Oxford, para uma visita 
panorâmica a pé da cidade marge-
ando a bela Região dos Costwolds; 
continuamos através de aldeias como 
Long Compton, com suas “cabanas” 
de teto de palha para a encantadora 
cidade natal de Shakespeare Strat-
ford-Upon-Avon, onde além da visi-
ta panorâmica teremos tempo livre 
para o almoço (não incluído) antes de 
continuar nosso caminho até Ches-
ter.  Passeio a pé pela cidade.  Con-
tinuaremos para Liverpool, berço do 
mais famoso dos grupos pop: Os 
Beatles. Visita panorâmica e aloja-
mento. 

Dia 4º Liverpool/Região Dos 
Lagos/Gretna Green/Glasgow 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Saída através do Condado de Lancas-
ter para a bela Região do Distrito 
dos Lagos, popularizadas pelos poe-
tas românticos como Willilam Words-
worth.  Seguiremos nosso passeio ao 
longo do Lago Grasmere, até o pito-
resco povoado fronteiriço da Escócia, 
Gretna Green.  Tempo livre a sua dis-
posição para o almoço (não incluído).  
Continuaremos para a segunda cida-
de mais importante da Escócia, Glas-
gow. Breve visita panorâmica. Alo-
jamento. 

Dia 5º Glasgow/Loch Lomond/ 
Forte William/Terras Altas/ 
Inverness/Highlands 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para Loch Lomond, e bordean-
do suas belas margens entraremos 
nas Terras Altas da Escócia, High-
lands. Através de Crianlarich, chega-
remos a Forte William. Tempo livre 
disponível para o almoço (não incluí-
do). Continuaremos para o Lago 
Ness, onde poderá, opcionalmente, 
fazer um passeio de barco pelo Lago 
Ness, conhecido pelo seu famoso 
monstro "Nessie". Margeando o 
lago chegaremos a Inverness. Visita 
panorâmica e saída para Highlands. 
Alojamento 

Dia 6º Aviemore/Pitlochry/ 
Stirling/Edimburgo 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Saída para a cidade de Pitlochry, 
onde visitaremos uma destilaria de 
uísque e teremos a oportunidade de 
conhecer o método de fabricação 
centenário, e, além disso, desfrutar 
de uma degustação.  Continuamos 
até Callander e Stirling, cidade de 
grande importância na história da 
Escócia, vítima de batalhas sangren-
tas por sua independência. A batalha 
de Stirling Bridge, em 1297, e conhe-

cida pela película “Coração Valente”, 
foi a maior vitória de William Walla-
ce, que se converteu num líder indis-
cutível da resistência escocesa. Visi-
taremos o Castelo de Stirling, situa-
do sobre um promontório rochoso, 
com vistas impressionantes. Tempo 
livre a sua disposição para o almoço 
(não incluído).  Continuaremos a via-
gem até a capital da Escócia, Edim-
burgo.  Visita panorâmica da cida-
de antes de ir ao hotel. Alojamento 
(a visita panorâmica de Edimburgo 
poderá realizar-se na manhã seguinte 
dependendo da hora de chegada). 

Dia 7º Edimburgo 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Dia livre para desfrutar da cidade.  
Entre suas principais atrações se 
encontram o Palácio de Holyroo, a 
Catedral de Santo Egídio, a Galeria 
Nacional da Escócia e o Iate Real Bri-
tânia.  Hoje, terão a entrada (incluí-
da) para poder visitar o Castelo de 
Edimburgo (por sua conta). Aloja-
mento 

Dia 8º Edimburgo/Jedburgh/ 
Durham/York/Harrogate 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 
Deixaremos Edimburgo em direção 
ao sul e através das ondulantes pai-
sagens das Terras Baixas, chegaremos 
a Jedburgh, cidade antiga, cenário 
de lutas fronteiriças, onde veremos 

os restos de sua Abadia beneditina.  
Continuaremos até a cidade histórica 
de Durham, dominada por sua mag-
nífica catedral.  Tempo livre para o 
almoço (não incluído).  Continuação 
da viagem até York, bela cidade de 
origem romana e com uma ampla 
história ligada a Vikings e saxões. 
Teremos tempo para efetuar um 
pequeno passeio por suas encanta-
doras ruas e oportunidade de ver o 
exterior da maior catedral do norte 
da Europa.  Saída para Harrogate.  
Alojamento. 

Dia 9º Harrogate/Cambridge/ 
Londres 
• Sábado • Café da manhã 

Saída em direção a Neward, até a 
encantadora cidade de Cambridge, 
que não só rivaliza com Oxford em 
sua educação e desportes, mas tam-
bém em sua beleza e riqueza arquite-
tônica. Tempo livre para o almoço 
(não incluído) e para poder passear 
pelos colégios e ruas históricas.  Con-
tinuação da viagem para Londres.  
Alojamento 

Dia 10º Londres 
• Domingo • Café da manhã. 

Na hora indicada traslado para o 
aeroporto.
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Cód. 01014AR

✓
Saídas Garantidas 

em Espanhol (desde 2 pessoas)

Inglaterra, Escócia e Irlanda 
12D/11n desde 2.239 €

Dias 1º e 2º Londres 
Dia 3º Londres/Cambridge/York/Durham/Newcastle 
Dia 4º Newcastle/Durham/Alnwick/Edimburgo 
Dia 5º Edimburgo/Stirling/Trossachs/Glasgow/Killmarnock 
Dia 6º Kilmarnock/Belfast/Dublin 
Dia 7º Dublín/Clonmacnoise/Athlone/Galway 
Dia 8º Galway/Penhascos de Moher/Limerick/Cork  
Dia 9º Cork/Rock of Cashel/Dublin 
Dia 10º Dublín/Conwy/Chester/Liverpool 
Dia 11º Liverpool/Stratford /Cotswolds/Oxford/Londres 
Dia 12º Londres 

Consultar itinerário detalhado

2019 
Janeiro: 18 - Fevereiro: 15 - Março: 15 - Abril: 5 e 19 - Maio: 3, 10, 17, 24 e 31 
Junho: 7, 14, 21 e 28 - Julho: 5, 12 e 26 - Agosto: 9, 23 e 30 
Setembro: 13 e 27 - Outubro: 11 e 25 - Novembro: 15 - Dezembro: 13 
2020 
Janeiro: 17 - Fevereiro: 14 - Março: 13

Em quarto duplo ................................................................... 2.239 

Suplemento quarto individual ................................................ 735

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas) desde

Suplementos 

Traslado desde os aeroportos de Gatwick, Stansted, Luton ou London City  
(por pessoa)............................................................................................................... 30 

Por voo Madri/Londres/Madri(sem taxas, aproximado e neto) desde ................ 190 
Taxas de aeroporto....................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Cód. 01016CR

HOTÉIS 
Turista/ 
Primeira

Incluindo 9 CAFÉS DA MANHÃ, 
3 JANTARES e 10 VISITAS

10 dias 
(9 noites de hotel) 

1.625€ 
1.869USD

desde


