PARTIDAS: Sextas-Feiras
04 e 11 Setembro
PREÇO POR PESSOA
06 DIAS / 05 NOITES
(mínimo 02 participantes)

HOTEL

ÉPOCAS

ESCÓCIA
LAGO NESS E ILHA DE SKYE
DESDE

1.282€

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

MMM

MM

M

€ 1.276,00

€ 1.282,00

€ 1.744,00

EDIMBURGO: Ibis Edinburgh South Bridge, Express by
Holiday Inn City Centre ou Holiday Inn Edinburgh ****

04 e 11 Set

HIGLANDS: Loch Ness Lodge Hotel **** Sup
Pequeno Almoço

Inclui
- Passagem aérea para o percurso Porto ou Lisboa/Edimburgo/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 volta em serviço regular.
- Estada de 3 noites em Edimburgo em regime de alojamento e pequeno almoço .
-Estada de 2 noites na zona das Highlands em regime de meia pensão
- Circuito conforme itinerário do 3.º ao 5.º dia com guia falar espanhol e visitas indicada no programa incluindo a entrada numa destilaria
- IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço.
- Seguro Multiviagens.
- Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de € 100,00, sujeitadas a alteração até datam da emissão.
Não Inclui
— Quaisquer serviços não mencionados. Gratificações. Bagageiros. - Bebidas às refeições.
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ESCÓCIA
ITINERÁRIO

LAGO NESS E ILHA DE SKYE

1.º Dia – Porto ou Lisboa / Edimburgo

impressionantes e, sem dúvida, algumas das falésias mais famosas da

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da partida para

região da Escócia. Conhecida como Kilt Rock, a formação rochosa no seu

formalidades de embarque e partida com destino a Edimburgo via Paris ou

estado puro com uma impressionante cascata para o mar. Paragem num

Amsterdão. Chegada e transporte para o hotel. Alojamento.

miradouro para fotografias. Continuação para o sul da ilha, passando
pelas famosas colinas de Cuillin, uma espetacular cordilheira íngreme

2.º Dia – Edimburgo

e um paraíso para os escaladores mais experientes. Os verdadeiros

Pequeno almoço no hotel. Dia livre para conhecer a capital escocesa, onde se

Cuillins também são conhecidos como colinas negras para se diferenciar

destaca a Royal Mile e o Castelo com a Pedra do Destino e os apartamentos

das colinas vermelhas do outro lado do Glen Sligachan. Os vermelhos

do Rei Stuart, ou passear pela Georgian New Town e a histórica Old Townn

são mais baixos e menos rochosos. O seu pico mais alto é o Sgurr Alasdai

ou visitar o The Scotch Whisky Experience, um peculiar museu onde num

con 992 metros de altura. Depois de passar o dia na Ilha de Sky, regresso

passeio de barril conhecerá o método da produção de whisky escocês e

ao hotel nas Highlands. Juntar e alojamento.

a introdução aos aromas, bem como admirar a maior coleção de whisky
escocês do mundo. Alojamento no hotel.

5.º Dia – Lago Ness /Fort William /Glencoe /Loch Lomond / Stirling /
Edimburgo

3.º Dia – Edimburgo /Fife /Dunkeld / Pitlochry /Inverness - Higlands

Pequeno almoço e saída para sul até Fort William através de Fort

Pequeno almoço no hotel e saída pelo norte até a histórica povoação de

Augustus e as suas encantadoras paisagens, passando pelo monumento

South Queensferry, situada na sombra da Forth Rail Bridge, uma ponte

de Glenfinnan, que comemora o 19 de Agosto de 1745, quando o

construída há mais de 100 anos com vistas panorâmicas impressionantes.

Príncipe Carlos levantou a bandeira de seu pai e dos clãs escoceses e se

Atravessando a porte,

continuação para o norte pelo Reino de Fife

juntou à sua causa contra os ingleses. Chegada a Fort William, localizado

passando pelo pitoresco Dunkeld com a sua bela catedral medieval, nas

no sopé da montanha mais alta da Grã-Bretanha, Ben Nevis e breve

margens do rio Tay. Passagem por Pitlochry, típico local comercial das

paragem para visitas. Prosseguimento pela impressionante paisagem

Terras Altas, com paragem para almoço de conta própria. Da parte de tarde

do Vale Glencoe, testemunhando o trágico massacre do MacDonald

visita a uma destilaria de Whisky onde podem saborear esta famosa bebida

Clan. Paragem para almoço livre e de tarde viagem para o Loch Lomond

nacional. Prosseguimento pelas eminentes montanhas Grampian até chegar

e o Parque Nacional Trossachs. o primeiro parque nacional da Escócia,

a Inverness, capital das Terras Altas, Após uma visita panorâmica da cidade,

também chamado de “Escócia em miniatura” pelas

jantar e alojamento na zona de Highlands.

Continuando para Stirling, o coração da história da nação escocesa.

suas paisagens.

ondem podem visitar o Castelo Medieval (opcional), um dos maiores
4.º Dia – Lago Ness - Eilean Donan - Ilha de Skye - Lago Ness

e mais importantes castelos da Escócia, numa zona conhecida como

Pequeno almoço no hotel e saída contornando o famoso e misterioso Lago

Colina do Castelo e cercado por penhascos íngremes, que lhe deu um

Ness, residência do lendário monstro ‘Nessie’ e passando pelas ruínas

peso estratégico durante as guerras contra os ingleses, representado

românticas do castelo de Urqhuart, com vistas magníficas sobre o lago, ao

no filme “Braveheart - O Desafio do Guerreiro”..Chegada a Edimburgo

longo do lago até Invermoriston para ver o belo castelo de Eilean Donan,

e alojamento no hotel

o castelo mais fotografado da Escócia, localizado numa ilha rochosa nas
margens do Lago Duich. Atravessaremos a famosa ponte para a Ilha de Skye,

6.º Dia – Edimburgo / Lisboa ou Porto

em Kyle of Lochalsh, em direção a Portree, onde terão tempo livre para

Pequeno almoço no hotel e em hora a combinar localmente Transporte

visitar a ilha e almoçar de conta propria.De tarde saída da cidade de Portree

para o aeroporto para embarque com destino a Lisboa ou Porto (via

em direção a Staffin, na parte norte da ilha, para ver uma das paisagens mais

Paris ou Amsterdão).
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