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DIA 1 - LONDRES
Transfer do aeroporto de Londres Heathrow para o hotel. 

DIA 2 - LONDRES 
Pela manhã faremos um tour Panorâmico de Londres 
de ônibus, onde visitaremos os bairros de Westminster, 
Kensington, Mayfair e Belgravia. Pararemos para 
fotografar o Parlamento, a Abadia de Westminster, o 
Big Ben, o London Eye, o Royal Albert Hall e o Albert 
Memorial. Também veremos a troca da guarda no 
Palácio de Buckingham (desde que funcione naquele 
dia). Visitaremos o “West End”: teatros e restaurantes, 
as praças Picadilly Circus e Trafalgar Square, e as áreas 
culturais: Museu de História Natural, Victoria & Albert, 
Museu da Ciência e Galeria Nacional. Esta excursão 
terminará no Palácio de Buckingham às 11:45 e terá 
o resto do dia livre.

DIA 3 - LONDRES | LIVERPOOL
Partiremos de Londres para o noroeste e iremos para a 
cidade universitária de Oxford, onde faremos um curto 
passeio a pé para admirar suas magníficas faculdades 
e visitar uma delas. De Oxford, seguiremos em direção 
a Stratford-upon-Avon, uma cidade encantadora 
às margens do rio Avon e berço do dramaturgo 
William Shakespeare. Nesta bela cidade faremos 
uma visita panorâmica parando para o almoço. 
Então continuamos para o norte até chegarmos à 
cidade amuralhada de Chester para um passeio a pé. 
Partiremos para uma visita panorâmica em Liverpool, 
berço da mais famosa banda de rock: The Beatles e 
Capital Europeia da Cultura em 2008. 

DIA 4 - LIVERPOOL | GLASGOW
Nossa excursão nos levará para o norte através do 
Lake District. Ao longo do Lago Grasmere cruzaremos a 
fronteira com a Escócia através de Gretna Green, onde 
teremos tempo livre para o almoço. Continuaremos 
para o norte e faremos uma breve visita à maior cidade 
do Escocia: Glasgow. 
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DIA 5 - GLASGOW | LAGO NESS | HIGHLANDS
Vamos sair de Glasgow e contornando as belas 
margens do Loch Lomond, entraremos nas Terras 
Altas da Escócia, local de famosos clãs familiares. 
Passaremos por Crianlarich e chegaremos a Fort 
William, onde teremos tempo livre para almoçar. À 
tarde, tomaremos as margens do Lago Ness em busca 
de seu ancestral “Nessie”. Você pode fazer um passeio 
de barco no Lago Ness (opcional), depois visitaremos 
as Ruínas do Castelo de Urquhart. Começaremos a 
percorrer as margens do lago em direção a Inverness, 
onde, na chegada, faremos um tour panorâmico.

DIA 6 - HIGHLANDS | EDIMBURGO
Após o café da manhã, passaremos por paisagens de 
meia-montanha em direção a Pitlochry. Lá, visitaremos 
uma destilaria de uísque, onde conheceremos o método 
de fabricação e vamos provar a bebida nacional 
escocesa. Continuaremos nossa jornada em direção 
a Callander e Stirling, onde um dos mais importantes 
confrontos das guerras de independência entre a 
Escócia e a Inglaterra se originou. Visitaremos o 
Castelo de Stirling, localizado em um promontório 
rochoso com vistas de tirar o fôlego. Depois do almoço, 
continuaremos para Edimburgo, onde faremos um tour 
panorâmico pela cidade antes da nossa chegada 
ao hotel. Hoje à noite você terá a possibilidade de 
participar de um jantar escocês animado pelo folclore 
escocês típico (opcional). 

DIA 7 - EDIMBURGO 
Dia livre para desfrutar da encantadora cidade de 
Edimburgo, você terá acesso para visitar o Castelo 
de Edimburgo por conta própria. 

DIA 8 - EDIMBURGO | HARROGATE
Partiremos de Edimburgo para o sul e, através das 
paisagens ondulantes das terras baixas, iremos a 
Jedburgh, local das lutas fronteiriças, onde veremos os 
restos de sua abadia beneditina. Nossa rota continuará 
até a cidade histórica de Durham, dominada por sua 

CÓD: A G I E 01

• Explorar a cidade natal de William Shakespeare;

• Apreciar as paisagens em direção a Pitlochry;

• Caminhar pela cidade universitária de Cambridge.

IMPERDÍVEL

magnífica catedral. Após o almoço, continuaremos em 
direção a York. Teremos tempo para fazer um pequeno 
tour por suas charmosas ruas e ter a oportunidade de 
ver o exterior da maior catedral do norte da Europa.

DIA 9 - HARROGATE | CAMBRIDGE | LONDRES 
Nossa rota nos levará para o sul até chegarmos 
à charmosa cidade universitária de Cambridge. 
Teremos tempo livre para almoçar e passear pelas 
suas escolas. Regressamos a Londres pelas 18.00. 

DIA 10 - LONDRES
Tempo livre  até o horário do traslado ao aeroporto 
Heathrow para o seu voo de partida.

CIDADE

LONDRES Hotel President

LIVERPOOL Marriot t  L iverpool Ci ty Center

GLASGOW Marriot t  Glasgow

AVIEMORE MacDonald Aviemore

EDIMBURGO Express by Hol iday Inn Edinburgh

YORKSHIRE Cedar Court  Hotel

A PARTIR DE GBP 1.210

Hotéis previstos (ou similares):

2020/2021 

O MELHOR DE INGLATERRA & ESCÓCIA
INCLUINDO NOITES EM LONDRES

9 NOITES

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

• 9 noites de acomodação com café da manhã, sendo 3 noites 

com meia pensão

• Transfers de entrada e saída do Aeroporto de Heathrow

• 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.

ESTILO DE VIAGEM   | 
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