ESCÓCIA

PARTIDAS: Diárias
De 01 Julho
a 15 Dezembro

EDIMBURGO E GLASGOW

PREÇO POR PESSOA
07 DIAS / 06NOITES
(mínimo 02 participantes)
HOTEL

DESDE

ÉPOCAS

1.139€

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

MMM

MM

M

EDIMBURGO: Brooks Hotel ****

01 Jul a 31 Jul

€ 1.168,00

€ 1.176,00

€ 1.710,00

GLASGOW: Jurys Inn Glasgow ****

01 Ago a 31 Ago

€ 1.291,00

€ 1.299,00

€ 1.977,00

Pequeno Almoço

01 Set a 30 Set

€ 1.139,00

€ 1.150,00

€ 1.651,00

01 Out a 15 Dez

€ 1.132,00

€ 1.139,00

€ 1.623,00

Inclui
- Passagem aérea para o percurso Porto ou Lisboa/Edimburgo e Glasgow/Porto ou Lisboa
com a Air France ou KLM em classe turística
(Classe G), com direito ao transporte de 1 mala de cabine até 12Kg por pessoa.
- Transporte do aeroporto ao hotel em Edimburgo e do hotel ao aeroporto em Glasgow em serviço regular.
- Estada de 3 noites em Edimburgo e 3 noites em Glasgow, em regime de alojamento e pequeno
almoço nos hotéis indicados ou similares.
- Bilhete de comboio em 2ª classe Edimburgo/Glasgow.
- Excursão de 1 dia a a St Andrews, em tour regular com guia a falar ingês ou espanhol.
- Entrada para o Castelo de Edimburgo e para o Scotch Whisky Experience
- Pass de 1 dia Hop On Hop Off em Glasgow
- Excursão a Oban deeds Glasgow
- IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço.
- Seguro Multiviagens.
- Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de € 100,00, sujeitadas a alteração até data da emissão.
Não Inclui
— Quaisquer serviços não mencionados. Gratificações. Bagageiros. - Bebidas às refeições.
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ESCÓCIA
ITINERÁRIO

EDIMBURGO E GLASGOW

1.º Dia – Porto ou Lisboa / Edimburgo
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da
partida para formalidades de embarque e partida com destino a
Edimburgo via Pars ou Amsterdão. Chegada e transporte para o
hotel. Alojamento.
2.º Dia – Edimburgo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para conhecer a capital
escocesa, onde se destaca a Royal Mile e o Castelo com a Pedra
do Destino e os apartamentos do Rei Stuart, ou passear pela
Georgian New Town e a histórica Old Town. Entrada no The Scotch
Whisky Experience, um peculiar museu onde num passeio de barril
conhecerá o método da produção de whisky escocês e a introdução
aos aromas, bem como admirar a maior coleção de whisky escocês
do mundo. Guia de áudio em 18 linguas. Alojamento no hotel.
3.º Dia – Edimburgo - St. Andrews
Pequeno almoço no hotel e saída para passeio de 1 dia para
descobrir a parte mais típica da Escócia e os lugares relacionados
com o whisky e o golfe, passando por Stirling para visitar o
castelo (entrada opcional) e ver o monumento William Wallace.
No caminho para St Andrews, paragem na Destilaria Tullibardine
(entrada a pagar localmente de £ 4). Nesta destilaria de Single
Malt, poderão ter uma visita guiada sobre o processo de fabricação
de whisky, da fermentação ao envelhecimento. de abril Lendas
escocesas. Ouvindo musiica escocesa enquanto atravessam o vale
de Gleneagles. a cerca de duas horas e meia de Saint Andrews.
Visita panorâmica da cidade pra conhecer as ruas mais destacadas
e também os restaurantes para comer. Tempo livre para almoço
e visitas a gosto pessoal como o castelo, as ruínas da catedral
e o campo de golfe mais antigo do mundo, o Old Course. No
regresso a Edimburgo, paragem na vila de pescadores de South
Queensferry para ver a ponte ferroviária metálica sobre o rio
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Forth, o mais longo de seu tempo e hoje um dos símbolos da
Escócia. Alojamento no hotel.
4.º Dia – Edimburgo / Glasgow
Pequeno almoço no hotel e em hora a combinar localmente,
partida em comboio para a cidade de Glasgow, a maior cidade
da Escócia e coração industrial do país. Alojamento no hotel.
5.º Dia – Glasgow
Pequeno almoço. Dia para conhecer a cidade no Hop On Hop Off
Bus, começando pela George Square, a Catedral de Glasgow, de
estilo medieval, o Barras Weekend Market, cheio de barracas
coloridas, o Riverside Museum, a Universidade de Glasgow. o
The Willow Tea Rooms, localizado no coração da cidade e o
Theatre Royal, o teatro mais antigo da Escócia, que remonta a
1867. Alojamento no hotel
6.º Dia – Glasgow – Excursão a Oban
Pequeno almoço e saída para uma excursão de 1 dia a Oban e
maravilhe-se com a beleza natural das Terras Altas da Escócia
nesta excursão pelos castelos de Oban, Glen Coe e das Terras
Altas Ocidentais. Desfrute de belas vistas sobre o Lago Fyne
na viagem para o Castelo de Kilchurn e o Loch Awe,. Visita
Oban, a porta de entrada para as ilhas ocidentais. Admire o
Castelo Stalker do século XV no percurso de Glen Coe, e viajem
por Rannoch Moor até Loch Lomond. Continuação pelo litoral
para admirar vistas panorâmicas do lago e regresso a Glasgow.
Alojamento no hotel
7.º Dia – Glasgow / Lisboa ou Porto
Pequeno almoço no hotel e em hora a combinar localmente
Transporte para o aeroporto para embarque com destino a
Lisboa ou Porto (via Paris ou Amsterdão).

