PARTIDAS GARANTIDAS

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

EDIMBURGO

GLASGOW

ESCÓCIA E A MAGIA DAS TERRAS ALTAS
8
13

DIAS
VISITAS

13
7

REFEIÇÕES
P. A. BUFFET

1º DIA LISBOA OU PORTO / MANCHESTER / LIVERPOOL
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da
partida para formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP Portugal com destino
a Manchester. Chegada e desembarque assistido pelo guia privativo de língua portuguesa que
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao
aeroporto de partida. Breve visita panorâmica da
cidade dos Beatles. Transporte ao Hotel Mercure
Atlantic Tower Liverpool ****, ou similar, em
Liverpool. Jantar e alojamento no hotel.
2º DIA LIVERPOOL / PASSEIO DE BARCO NO LAGO
WINDERMERE / GLASGOW
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar partida para Bowness, bonita vila no coração do
Distrito dos Lagos, com a sua baía movimentada,
onde damos início ao passeio de barco no lago Windermere, o mais longo de Inglaterra. A viagem termina em Ambleside, charmosa vila piscatória, de típicas casas em pedra escura e telhados de ardósia.
Desembarque e partida para Glasgow. Almoço em
restaurante local. À chegada, visita orientada pelo
nosso guia privativo. Glasgow é a maior cidade da
Escócia, situada nas margens do Clyde, o rio que
tornou possível a sua particular revolução industrial. Poderemos apreciar os testemunhos de tal
transformação: a Praça de Jorge, com a sua espetacular Câmara Municipal, as sucursais bancárias,
hoje muitas delas belos restaurantes, as enormes
mansões em pedra arenosa e os restos de um
passado medieval ainda presentes, como o são a
Universidade e a Catedral, belíssimo exemplar da
arquitetura gótica da Pré-Reforma. Alojamento e
jantar no Hotel Jurys Inn ****, ou similar.
3º DIA GLASGOW / STIRLING / FORT WILLIAM
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar
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localmente partida para Stirling, onde num esporão
rochoso se ergue o Castelo, maior símbolo do orgulho nacional, palco principal nas guerras escocesas
pela independência, eternizadas na 7ª arte por Mel
Gibson no filme Braveheart. Visita do interior, um
dos melhores exemplos da arquitetura renascentista da Escócia. Almoço em restaurante local. De
tarde, partida pelo vale de Glencoe para Fort William, pequena cidade situada junto ao Loch Linnhe,
na base da Ben Nevis, a montanha mais alta da
Grã-Bretanha, com 1344 m de altitude. Transporte ao Hotel Innseagan ***, ou similar. Jantar e
alojamento.
4º DIA FORT WILLIAM / MALLAIG (FERRY) / ILHA
SKYE / CASTELO DE EILEAN DONAN / AVIEMORE
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, penetramos nas míticas Terras Altas escocesas, imortalizadas pelos filmes de Harry Potter, desde a
janela do comboio rumo à escola de feiticeiros de
Hogwarts. Continuamos para Mallaig e cada curva
da estrada, reserva-nos uma nova imagem de natureza no seu estado puro. Travessia em ferryboat
para Armadale na Ilha de Skye. Passagem pela Ilha,
conhecida pela sua beleza natural e pela história intimamente ligada ao Clã Macleod. Almoço em restaurante local. Regressamos pela ponte que atravessa o canal de Lochalsh até ao Castelo de Eilean
Donan, o mais fotografado na Escócia. Após uma
breve paragem, continuamos para Aviemore, uma
animada estância turística nas faldas do Parque
Nacional Cairngorms, nomeado pela National Geographic um dos últimos grandes lugares do mundo
na revista "Last Great Places”. Jantar e alojamento
no Hotel Hilton Coylumbridge ****, ou similar.
5º DIA AVIEMORE / FORT AUGUSTUS / LOCH NESS /
INVERNESS / AVIEMORE
Após o pequeno-almoço buffet, saímos para Fort
Augustus. Tempo para fotografar as comportas do
canal Caledónia, uma das maiores obras hidrográficas do Reino Unido, levada a cabo por Thomas Telford, em 1822. Continuação pelas margens do Loch
Ness, o mais famoso lago escocês onde um passeio

de barco nos leva ao encontro da lenda do monstro de Loch Ness. Real ou imaginário, faz parte do
imaginário popular escocês, e do resto do mundo
ocidental. Almoço em restaurante local. Finalmente conhecemos Inverness, pequena cidade, a capital das Terras Altas da Escócia. Panorâmica com
destaque para o seu castelo, um edifício vitoriano
de grés vermelho agora utilizado como Tribunal.
Atravessando florestas que alternam com campos
agrícolas aqui e ali pontilhados de rebanhos de ovelhas, chegamos a uma destilaria do produto escocês mais conhecido no mundo inteiro, o whisky de
malte. Paragem para visita e degustação. Regresso
a Aviemore para jantar e alojamento no hotel.
6º DIA AVIEMORE / GLAMIS CASTLE / ST. ANDREWS
/ EDIMBURGO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Atravessando
as vertentes oeste do parque nacional, vamos ao
encontro do Castelo de Glamis. No meio de um
bosque de árvores frondosas, surge uma floresta
de torreões e ameias com mais de 600 anos de história. A fortaleza medieval, hoje parece um castelo
francês, fruto da extensa renovação que ocorreu
nos séculos XVII e XVIII. Foi residência de vários
membros das famílias reais escocesa e britânica.
Partida para St. Andrews, berço do golfe no século
XV e agradável cidade virada para o mar do Norte.
Almoço em restaurante local. Visita do núcleo arqueológico da catedral de St Andrews, com a torre
de St Rule’s. Em hora a combinar localmente, seguimos para Edimburgo, capital da Escócia, onde
o espírito do seu outrora poderoso castelo paira
sobre a mais estimulante das cidades escocesas.
Jantar e alojamento no Hotel Mercure Edinburgh
City Princes Street ***, ou similar.
7º DIA EDIMBURGO / DURHAM
Pequeno-almoço buffet no hotel. Acompanhados
do nosso guia local, saímos para visita panorâmica
desta cidade aristocrática e cosmopolita, orgulhosa
da sua tradição artística iluminada e, classificado
como Património da Humanidade pela UNESCO.
Destaca-se a Milha Real, principal artéria da zona
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CIRCUITO TUDO INCLUÍDO conforme itinerário
LIVERPOOL • PASSEIO DE BARCO NO LAGO WINDERMERE • GLASGOW • STIRLING • FORT WILLIAM • ILHA DE
SKYE • CASTELO DE EILEAN DONAN • AVIEMORE • EDIMBURGO • DURHAM
LIVERPOOL

GLASGOW FORT WILLIAM AVIEMORE
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que liga o Castelo ao Palácio de Holyroodhouse,
atual residência oficial do monarca na Escócia, passando pela Catedral de St. Giles e o novo Parlamento Escocês. Agora na cidade nova, com as suas elegantes ruas e praças georgianas onde se destaca a
Princes Street, rua comercial da cidade por excelência, com o monumento aos escoceses famosos,
a Galeria Nacional da Escócia e uma vista soberba do rochedo do Castelo; George Street e Charlotte Square que se assumem como os principais
exemplares arquitetónicos do plano de expansão
do arquiteto James Craig. Almoço em restaurante
local. Partida em direção a Durham, cidade de cariz
medieval que na idade média se desenvolveu numa
posição dominando uma curva do rio Wear, permitindo que a cidadela nunca fosse conquistada pelos
vizinhos escoceses. Transporte ao Hotel Premier
Inn Durham North ****, ou similar. Alojamento.
Jantar incluído.
8º DIA DURHAM / MANCHESTER / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto de Manchester. Formalidades de embarque e partida em
voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa
ou Porto. Chegada ao respetivo aeroporto. FIM DA
VIAGEM

O DIFERENCIAL DESTE CIRCUITO
• Passeio de barco no Loch Ness.
• Visita de uma destilaria de Whisky escocês.
• Passagem pelas comportas do canal
Caledónia, uma das maiores obras
hidrográficas do Reino Unido.
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DURHAM
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DATAS DE PARTIDA GARANTIDAS
JUNHO

11

JULHO

23

AGOSTO

13

SETEMBRO

3

ILHA SKYE
MALLAIG

INVERNESS
LOCH NESS
AVIEMORE
FORT WILLIAM

STIRLING
GLASGOW

Na partida de 23Jul o alojamento em Liverpool será no Hotel Holiday Inn
Liverpool City Centre****, ou similar. Nas partidas de 23Jul e 13Ago o
alojamento em Aviemore será no Hotel MacDonald Strathspey***, ou similar.
Na partida de 13Ago o alojamento em Fort William será substituído pelo
alojamento em Ballachulish, no Hotel Isles of Glencoe****, ou similar. Na
partida de 3Set o alojamento em Durham será substituído pelo alojamento em
Darlington, no Hotel Premier Inn Darlington East****, ou similar.

ST. ANDREWS
EDIMBURGO

DURHAM

WINDERMERE
LIVERPOOL

YORK
MANCHESTER

PREÇO POR PESSOA
DATAS DE PARTIDA

DUPLO

INDIVIDUAL

11Jun + 23Jul + 13Ago

€ 1.845

€ 2.175

3Set

€ 1.795

€ 2.125

CRIANÇA
€ 1.345

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 105 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.
Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS
Taxas de aviação saída do Porto

€ 20

O PREÇO INCLUI
• Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Portugal, de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de
bagagem até 23 kg;
• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);

• Guia local selecionado em Edimburgo;
• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Liverpool,
passeio de barco no lago Windermere, Glasgow, Castelo de Stirling,
Isle of Skye, Loch Ness, Inverness, destilaria de whisky de malte, Castelo de Glamis, St Andrews e Durham;
• Visitas e entradas conforme itinerário;
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 105 (saída de Lisboa).
Este circuito não tem incluído serviço de bagageiros
* Seguros complementares pág. 106

• Visita da ilha de Skye.
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