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DIA 1 - EDIMBURGO 
Chegada e pernoite no hotel em Edimburgo. Traslado 
ao hotel por conta do passageiro.

DIA 2 - EDIMBURGO 
Após o café da manhã, começaremos nosso passeio 
panorâmico pela cidade de Edimburgo a pé, 
visitaremos a elegante Cidade Cova e a histórica 
Cidade Velha, entre suas principais atrações estão 
o Palácio de Holyroodhouse, a Catedral de St Giles 
e a Galeria Nacional da Escócia. Faremos um tour 
a pé pelos locais da série Outlander como o beco 
escondido no final da Royal Mile, Bakehouse Close, 
que era a imprensa de Alexandre Malcolm, mais 
conhecido como Jamie Fraser. Vamos visitar Tweedale 
Tribunal, onde foram filmadas várias cenas da terceira 
temporada de Outlander nas ruas de Edimburgo 
do século XVIII, vamos nos aproximar Canongate, 
desceremos em direção ao Palácio de Holyroodhouse, 
passaremos por becos como Whithorse Close e os 
jardins de Dunbar`s Close.

DIA 3 - EDIMBURGO | ABERDEEN
Partimos de Edimburgo para o norte atravessando 
a famosa Ponte Forth, com suas visitas panorâmicas 
a Fith of Forth, chegaremos a Falkland, cidade que 
foi palco da cidade de Inverness de 1940 na série 
Outlander, continuaremos a caminho de St Andrew, 
faremos uma panorâmica da cidade, passando pela 
Catedral de St Andrews. Após almoço, continuaremos 
nossa viagem em direção a Aberdeen, onde faremos 
uma panorâmica da cidade.

DIA 4 - ABERDEEN | THURSO
Hoje pela manhã deixamos Abeerden para viajar 
até Culloden, um lendário campo de batalha onde 
podemos evocar o trágico desenlace que sofreram os 
Jacobitas (escoceses provenientes das Terras Altas). 
As paisagens neste lugar vão ser familiares porque 

foi aqui filmada uma das cenas mais importantes da 
terceira temporada da série Outlander, onde Jamie 
enfrenta o seu rival Black Jack. Depois continuamos 
com destino a Inverness, a capital das Terras Altas e a 
cidade mias a norte do Reino Unido, onde realizaremos 
um Tour Panorâmico. Temos tempo livre para almoçar 
e passear pelas suas ruas durante a tarde. Desde 
Inverness saímos rumo a Thurso, a povoação mais a 
norte da Ilha da Grã-Bretanha (quase a mesma latitude 
que as cidades nórdicas Helsinki ou São Petersburgo), 
desfrutando de magníficos paisagens que a costa norte 
da Escócia tem para oferecer. 

DIA 5 - THURSO
De Thurso, nossa primeira parada será em Scrabster, 
de lá uma balsa nos levará a Stromness, localizada na 
ilha principal de Orkney. Vamos visitar primeiro o Anel 
de Brodgar, um enorme local cerimonial que data do 
terceiro milênio aC. Então teremos tempo para visitar 
Skara Brae, notável por sua idade e pela qualidade 
de sua conservação. Skara Brae tornou-se parte do 
Património Mundial da UNESCO, conhecido como o 
coração do Orkney Neolítico em 1999. Nossa visita 
através das Ilhas Orkney não vai acabar aqui, vamos 
para Kirkwall, o maior assentamento e capital das 
ilhas Orkney. Tempo livre para almoçar. Se o tempo 
permitir, à tarde, passaremos pela Capela Italiana, 
uma bela capela católica em Lamb Holm, construída 
por prisioneiros de guerra italianos durante a Segunda 
Guerra Mundial. De tarde voltaremos com o ferry 
para Thurso. 

DIA 6 - THURSO | LAGO NESS
Sairemos de Thurso pela manhã, em direção ao Castelo 
Dunrobin. Agora uma mansão com muita história 
escocesa, mas com influência arquitetônica francesa 
e jardins impressionantes. Tempo livre a caminho do 
almoço. Continuaremos a Loch Ness a “casa” de 
Nessie, o monstro indescritível que vive nos abismos 

• Passeio panorâmico pela cidade de Edimburgo;

• Descobrir Skara Brae, parte do Património Mundial da UNESCO;

• Apreciar a paisagem de Buchaille Etive Moor.

IMPERDÍVEL

do lago. Nós visitaremos o Castelo de Urqhuart. Você 
terá a oportunidade de fazer uma viagem de barco 
no Lago Ness (opcional).

DIA 7 - LAGO NESS | LOCH LOMOND
Após o café da manhã continuaremos nossa rota através 
de Fort William para o sul através do histórico e belo 
Glencoe Valley, a cena infame do massacre de Glencoe 
em 1692. Viajaremos pelas montanhas de Buchaille 
Etive Moor, com vistas de tirar o fôlego. Após a vista 
panorâmica de Glencoe, passaremos por Loch Lomond, 
o maior lago da Escócia, onde podemos admirar as 
paisagens deslumbrantes e românticas do primeiro 
Parque Nacional criado pelo governo escocês. 

DIA 8 - GLASGOW | EDIMBURGO
De manhã vamos realizar uma Tour panorâmica de 
Glasgow, a maior cidade da Escócia. É o lar de mais de 
20 museus e galerias de arte e é considerada a cidade 
da música pela UNESCO, poderemos ver monumentos, 
o barulhento George Square, que foi outro dos lugares 
escolhidos para filmar cenas da série Outlander. À noite 
partiremos para Edimburgo. 

DIA 9 - EDIMBURGO
Haverá tempo livre em Edimburgo até à hora que 
os clientes tenham de se dirigir à estação de trem ou 
aeroporto, por sua conta. Fim de serviços

CIDADE

EDIMBURGO Express by Hol iday Inn Edinburgh

ABERDEEN Hotel Jurys Inn Aberdeen

THURSO Royal Hotel

LAGO NESS Loch Ness Lodge Hotel

LOCH LOMOND Hotel Loch Long

A PARTIR DE GBP 1.410

Hotéis previstos (ou similares):

2020/2021 

ESTILO DE VIAGEM   | 

EDIMBURGO | ABERDEEN | THURSO | LAGO NESS | LOCH LOMONDCÓD: A G E S 01

8 NOITES

CIRCUITO TERRAS ALTAS
OUTLANDER & ILHAS ORCADAS

SAÍDAS: Garantidas com datas fixas (consultar)

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em Libra esterlina com base em 

2 passageiros em quarto compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS

• 8 noites de acomodação com café da manhã, 

sendo 4 noites com meia pensão;

• Transfers de entrada e saída;

• Passeios com guia em espanhol e entradas 

conforme intinerário;

• Hotéis indicados ou similares.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais e domésticos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; 

Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

EDIMBURGO

LAGO NESS

LOCH LOMOND

ABERDEEN

THURSO




