PARTIDAS:
De 05 Julho
a 04 Outubro

INGLATERRA
E ESCÓCIA

PREÇO POR PESSOA
09 DIAS / 08 NOITES
(mínimo 02 participantes)

HOTEL

DESDE

ÉPOCAS

1.596€

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

MMM

MM

M

Standard

05,12 e 19 Jul

€ 1.595,00

€ 1.596,00

€ 2.136,00

Pequeno Almoço

02 e 06 Ago

€ 1.669,00

€ 1.671,00

€ 2.217,00

06 e 20 Set, 04 Out

€ 1.582,00

€ 1.589,00

€ 2.124,00

HOTEIS PREVISTOS OU SIMIILARES
LONDRES

Royal National

HARROGAE / YORK

Crown Hotel Harrogate ou Ibis York

EDIMBURGO

Express by Holiday Inn ou Holiday Inn City West ou Kings Manor

GLASGOW

Marriott Glasgow

LIVERPOOL

Mercure Liverpool Atlantic Tower Hotel ou Marriott Liverpool

Inclui
- Passagem aérea para o percurso Porto ou Lisboa/Londres/Porto ou Lisboa com a Bristish Airways em classe turística (Classe O), com direito
ao transporte de 1 mala de cabine até 12Kg por pessoa.
- Transporte do aeroporto ao hotel em Londres e do hotel ao aeroporto em serviço regular.
- Estada de 8 noites nos hoteis indicados em regime de alojamento e pequeño almoço
- 1 jantar no hotel de York ou Harrogate
- Circuito com guia a falar espanhol
- Visita panorâmica de Londres
- Um clásico ‘Afternoon Tea’ inglés acompanhado de sándwiches e doces.
- Entradas nuna destilaría de whisky, cruzeiro no lago de Windermere e entrada no Museu dos Beatles
- IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço.
- Seguro Multiviagens.
- Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de € 55,00, sujeitadas a alteração até datam da emissão.
Não Inclui
— Quaisquer serviços não mencionados. Gratificações. Bagageiros. - Bebidas às refeições.
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ITINERÁRIO

INGLATERRA
E ESCÓCIA

1.º Dia – Porto ou Lisboa / Londres

maior cidade da Escócia e coração industrial do país, com a sua conhecida Rua Buchanan

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da partida para formalidades de

com a sua arquitectura victoriana. Alojamento no hotel.

embarque e partida com destino a Londres. Chegada e transporte para o hotel. Alojamento.
6.º Dia – Glasgow / Distrito de los Lagos / Liverpool

2.º Dia – Londres

Pequeno almoço. De manhã visita panorâmica da cidade de Glasgow ccom destaque

Pequeno almoço e saída para visita panorâmica da cidade, passando pelos bairros de

para a George Square, a Catedral de Glasgow, de estilo medieval, o Barras Weekend

Westminster, Kensington, Mayfair e Belgravia. Paragem para fotos no Parlamento e na

Market, cheio de barracas coloridas, o Riverside Museum, a Universidade de Glasgow.

Abadia de Westminster, no Big Bem e no London Eye. Passagem pelo Roayl Albert Hall e

o The Willow Tea Rooms, localizado no coração da cidade e o Theatre Royal, o teatro

Albert Memorial. Continuação pelo West End (zona dos teatros e restaurantes), as praças de

mais antigo da Escócia, que remonta a 1867. Após a visita viagem para Gretna Green,

Picadilly Circus e Trafalgar Square. O Museu de Historia Natural, O Victoria & Albert Museum,

povoação fronteiriça com a Inglaterra, famosa pelos casamentos que aqui aconteceram

o Museu das Ciências e a Natianal Gallery. Assistência ao render da guarda do Palácio de

quando menores de 21 anos eram impedidos de casarem na Inglaterra e pais de Gales.

Buckingham (sempre que se efectue no dia da excursão). Tarde livre. Alojamento no hotel

Tempo livre para almoço de conta própria e de tarde entrada em Inglaterra passando
pelo Distrito dos Lagos, lugar de inspiração de poetas e escritores ingleses. Chegada a

3.º Dia – Londres /Cambridge / York – Harrogate

Windermere e tempo para o tomar o clássico inglês‘Afternoon Tea’. Acompanhado de

Depois do pequeno almoço saída para o norte até á cidade universitária de Cambridge.

uma seleção de sandwiche e doces, antes de embarcar num cruzeiro no Lago Windermere.

Pequeno passeio a pé para admirar arquitecturas de diferentes épocas dos antiquíssimos

Prosseguimento para Liverpool. Terra da mais famosa banda de rock “Os Beatles”

Colégios Universitários ao longo do Rio Cam. Continuação para York, uma bela cidade de

Alojamento no hotel

origem romana. Com uma ampla história ligada a Vikings e Saxões. Tempo para um pequeno
recorrido pelas suas ruas e passagem pela maior catedral no norte da Europa. Jantar e

7.º Dia – Liverpool / Chester / Liverpool

alojamento no hotel em York ou Harrogate.

Pequeno almoço e saída para uma excursão a Chester, uma cidade amuralhada e tão
bem conservada, ainda com vestígios da Época Romana, que será percorrida a pé e pode

4.º Dia – York – Harrogate / Durham / Jedburgh / Edimburgo

admirar as “rows”, casas com fachadas de madeira e a sua linda catedral. Regresso a

Após o pequeno almoço viagem até Durham, para uma breve visita desta histórica cidade e

Liverpool e breve visita panorâmica da cidade, passando pela Catedral Metropolitana, a

prosseguimento para norte, entrando na Escócia a caminho de Jedbourgh, pequena povoção

Catedral católica e paragem para visitar “The Cavern”, lugar de onde saíram os Beatles

fronteiriça onde se encontram as ruinas de uma abadia benedictina, assim como a casa onde

para o estrelato, no porto está a conhecida área “Albert Dock”, Liverpool Maritime, uma

viveu Maria Stuart, rainha da Escócia no séc. XVI. Tempo livre para almoço de conta própria.

zona fascinante onde pode explorar o crescimento de Liverpool e a região que se estende

Através das Terras Baixas, chegada a Edimburgo a meio da tarde. Visita panorâmica para

para além do porto e lugares como: o Museu Marítimo de Merseyside, a Galeria “Tate” e

conhecer a capital escocesa. À noite possibilidade de participar num jantar típico (opcional a

o Museu dos Beatles. Alojamento no hotel

pagar localmente) com folclore escocês Alojamento no hotel.

8.º Dia – Liverpool / Stratford / Cotswolds / Oxford /Londres
5.º Dia – Edimburgo /Stirling / Trossachs / Glasgow

Pequeno almoço e saída para Stratford-Upon-Avon, uma cidade encantadora nas margens

Pequeno almoço no hotel e tempo livre para passar pelas ruas e museus de Edmburgop,

do rio Avon e lugar de nascimento do dramaturgo William Shakespeare. Tempo livra para

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

almoço de conta própria. Continuação pelas pitorescas cidades do condado de Cotswolds

Stuart, ou passear pela Georgian New Town e a histórica Old Town. Pelo meio dia saída para

até a cidade universitária de Oxford, onde se fará um pequeno passeio a pé para admirar

visitar o Parque Natural dos Trossachs, conhecido como as “Highlands em miniatura” pela sua

as magníficas faculdades universitárias. Prosseguimento para Londres. Alojamento

abundância de lagos, montanhas e florestas. Passagem por Stirling e a sua fortaleza no alto
de uma rocha vulcânica, Callander .Visita a uma destilaria de Wisky, onde podem observar o

9.º Dia – Londres / Lisboa ou Porto

processo de produção e degustar a famosa bebida nacional escocesa. Chegada a Glasgow, a

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).
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