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DIAS REFEIÇÕES
9

8

PREÇO BASE

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

1.685 $

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 8

DOMINGO: BRASIL - GLASGOW
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Glasgow
· Panorâmica de Edimburgo
· Castelo de Stirling com entradas

SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
Chegada em Glasgow, porta de entrada à Europa e traslado ao hotel. Tempo livre para começar a conhecer Glasgow. Jantar e acomodação.

Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Destilaria de whisky.
· Lago Ness (passeio em barco)
· Castelo de Urquhart
· Inverness
· Wester Ross
· Inverewe Gardens com entradas
· Castelo de Eilean Donan
· Ilha de Skye

TERÇA-FEIRA: GLASGOW - EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Catedral, a
Grande Mesquita Central, as belas vistas da Universidade, a Prefeitura, George Square, etc. Tarde livre. Excursão
opcional a New Lanark, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, um antigo centro têxtil considerado
berço da Revolução Industrial. Continuação para Edimburgo, capital da Escócia. Tempo livre. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Milha Real
e o legendário Castelo, o Palácio de Holyrood House, o
antigo Parlamento, sede dos Tribunais, a New Town, a National Gallery, a Calton Hill, etc. Almoço. Restante do dia
livre, ou visita opcional ao interior do Castelo e do Palácio
de Holyrood House, residência real e pela noite se desejar
visita opcional de Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes
College e Porto de Leith, tomando um drinque em um dos
seus pubs de ambiente marinheiro. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída em direção às Terras Altas,
parando no caminho em uma famosa destilaria de whisky
escocês. Visita das suas instalações e degustação. Continuação para Inverness. Restante do tempo livre para passear pela cidade e contemplar o atrativo conjunto arquitetônico da colina do Castelo. Excursão opcional ao Castelo
de Cawdor, passando por Culloden, lugar da última batalha entre ingleses e escoceses. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: TERRAS ALTAS (INVERNESS)
Café da manhã escocês. Excursão pela região das Terras
Altas. o Lago Ness para realizar um passeio em barco até
as ruínas do Castelo Urquhart. Em seguida, percorreremos
o Wester Ross, uma das rotas mais impressionantes até
a costa, divisando montanhas, tranquilos lochs (lagos)
e praias secretas. Beirando o Loch Maree e via Gairloch,
chegada aos Inverewe Gardens, jardins subtropicais na
mesma latitude que São Petersburgo, sob a cálida inﬂuência da corrente do Golfo. Continuação para The Falls of
Measach, com breve parada para ver a cascata. Continuaremos ao hotel nas Terras Altas. Jantar e acomodação.
SÁBADO: TERRAS ALTAS - ILHA DE SKYE - FORT WILLIAM
Café da manhã escocês. Continuaremos nossa viagem
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NOME

Glasgow
pelas Highlands ou Terras Altas, através de paisagens de
cascatas, lagos e bosques, até o Castelo de Eilean Donan,
um dos mais emblemáticos da Escócia, onde faremos uma
parada. Continuação para Ilha de Skye, pela qual realizaremos um percurso no qual conheceremos os “Kilt Rocks”,
impressionantes penhascos que despencam sobre o mar.
Para chegar ﬁnalmente a Armadale, no sul da ilha, onde
tomaremos um ferry que nos conduzirá à Mallaig e continuar, uma vez em terra ﬁrme, à Fort William, às margens
do Loch Linnhe e próximo a Ben Nevis, o monte mais alto
das Ilhas Britânicas. Jantar e acomodação.
DOMINGO: FORT WILLIAM - GLASGOW
Café da manhã escocês. Em primeiro lugar nos dirigiremos a Glencoe, onde na manhã de 13 de fevereiro de 1692
foram assassinados 38 membros do Clã McDonalds, por
não aceitar ao rei Guilherme de Orange. Continuação paratravés da zona montanhosa dos Trossachs até Stirling,
onde visitaremos seu castelo, um dos mais importantes
da Escócia e lugar de refúgio e coroação da rainha Maria Estuardo, e testemunha de algumas das batalhas
escocesas de maior relevância, como Stirling Bridge. Almoço. Continuação para Glasgow e tempo livre. Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
Café da manhã escocês. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim dos nossos serviços.

Novotel Glasgow
Holiday Inn Express Riverside
Edimburgo Ibis South Bridge
Leonardo City Centre
Terras Altas Ben Wyvis
Macdonald Aviemore Resort
Fort William Best Western Imperial
Ben Nevis
Isles of Glencoe
Ballachulish

SITUAÇÃO

CAT.

Centro
Centro
Centro
Centro
Strathpeffer
Aviemore
Centro
Centro
Glencoe
Glencoe

1ª
Tur
TurS
TurS
Tur
1ª
Tur
Tur
Tur
Tur

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 14 MAI / 01 OUT
ITIN.

ST7195
Seleção

DIAS

9

REFEIÇÕES

8

DUPLO

SINGLE

Glasgow - Glasgow
1.685
2.105

REINO UNIDO · IRLANDA

ST7196

TODA ESCÓCIA E LONDRES
2 Terras Altas

Fort William 1

Glasgow 2 Edimburgo
1 + 1
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2.520 $

DOMINGO: BRASIL - GLASGOW
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
Chegada em Glasgow, porta de entrada à Europa e traslado ao hotel. Tempo livre para começar a conhecer Glasgow. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: GLASGOW - EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Catedral, a
Grande Mesquita Central, as belas vistas da Universidade, a Prefeitura, George Square, etc. Tarde livre. Excursão
opcional a New Lanark, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, um antigo centro têxtil considerado
berço da Revolução Industrial. Continuação para Edimburgo, capital da Escócia. Tempo livre. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Milha Real e
o legendário Castelo, o Palácio de Holyrood House, o antigo Parlamento, sede dos Tribunais, a New Town, a National Gallery, a Calton Hill, etc. Almoço. Tarde livre, ou visita
opcional ao interior do Castelo e do Palácio de Holyrood
House, residência real e pela noite se desejar visita opcional de Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College
e Porto de Leith, tomando um drinque em um dos seus
pubs de ambiente marinheiro. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída em direção às Terras Altas,
parando no caminho em uma famosa destilaria de whisky
escocês. Visita das suas instalações e degustação. Continuação para Inverness. Restante do tempo livre para passear pela cidade e contemplar o atrativo conjunto arquitetônico da colina do Castelo. Excursão opcional ao Castelo
de Cawdor, passando por Culloden, lugar da última batalha entre ingleses e escoceses. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: TERRAS ALTAS (INVERNESS)
Café da manhã escocês. Excursão pela região das Terras
Altas. o Lago Ness para realizar um passeio em barco até
as ruínas do Castelo Urquhart. Em seguida, percorreremos
o Wester Ross, divisando montanhas, tranquilos lochs (lagos) e praias secretas. Beirando o Loch Maree e via Gairloch, chegada aos Inverewe Gardens, jardins subtropicais
na mesma latitude que São Petersburgo, sob a cálida inﬂuência da corrente do Golfo. Continuação para The Falls
of Measach, com breve parada para ver a cascata. Continuaremos aRegresso ao hotel nas Terras Altas. Jantar e
acomodação.

Londres

pelas Highlands ou Terras Altas, através de paisagens de
cascatas, lagos e bosques, até o Castelo de Eilean Donan,
um dos mais emblemáticos da Escócia, onde faremos uma
parada. Continuação para Ilha de Skye, pela qual realizaremos um percurso no qual conheceremos os “Kilt Rocks”,
impressionantes penhascos que despencam sobre o mar.
Para chegar ﬁnalmente a Armadale, no sul da ilha, onde
tomaremos um ferry que nos conduzirá à Mallaig e continuar, uma vez em terra ﬁrme, à Fort William, às margens
do Loch Linnhe e próximo a Ben Nevis, o monte mais alto
das Ilhas Britânicas. Jantar e acomodação.
DOMINGO: FORT WILLIAM - GLASGOW
Café da manhã escocês. Em primeiro lugar nos dirigiremos a Glencoe, onde na manhã de 13 de fevereiro de 1692
foram assassinados 38 membros do Clã McDonalds, por
não aceitar ao rei Guilherme de Orange. Continuação paratravés da zona montanhosa dos Trossachs até Stirling,
onde visitaremos seu castelo, um dos mais importantes
da Escócia e lugar de refúgio e coroação da rainha Maria Estuardo, e testemunha de algumas das batalhas
escocesas de maior relevância, como Stirling Bridge. Almoço. Continuação para Glasgow e tempo livre. Jantar e
acomodação.
LONDRES
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do traslado ao aeroporto para pegar um voo com destino a
Londres. Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre
Se voçe desejar, poderá realizar opcional um passeio
noturno incluindo uma bebida num típico pub londrino.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a Trafalgar Sq,
o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall, etc. (Esta
visita poderá ser realizada eventualmente no dia anterior).
Tarde livre ou excursão opcional ao Castelo de Windsor,
uma das residências oﬁciais da monarquia britânica há
mais de 900 anos. Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 8
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Glasgow
· Panorâmica de Edimburgo
· Castelo de Stirling com entradas
· Panorâmica de Londres
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Destilaria de whisky.
· Lago Ness (passeio em barco)
· Castelo de Urquhart
· Inverness
· Wester Ross
· Inverewe Gardens com entradas
· Castelo de Eilean Donan
· Ilha de Skye

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Glasgow

Novotel Glasgow
Holiday Inn Express Riverside
Edimburgo Ibis South Bridge
Leonardo City Centre
Terras Altas Ben Wyvis
Macdonald Aviemore Resort
Fort William Best Western Imperial
Ben Nevis
Isles of Glencoe
Ballachulish
Londres
Novotel London West
Britannia International

SITUAÇÃO

CAT.

Centro
Centro
Centro
Centro
Strathpeffer
Aviemore
Centro
Centro
Glencoe
Glencoe
Cidade
Cidade

1ª
Tur
TurS
TurS
Tur
1ª
Tur
Tur
Tur
Tur
1ª
1ª

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre a visita opcional ao Museu Britânico, e À continuação, o monumento mais antigo da
cidade: a Torre de Londres, onde se encontram As Joias
da Coroa. Acomodação.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 14 MAI / 01 OUT

QUINTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços

ITIN.

ST7196
Seleção

DIAS

12

REFEIÇÕES

8

DUPLO

SINGLE

Glasgow - Londres
2.520
3.125

SÁBADO: TERRAS ALTAS - ILHA DE SKYE - FORT WILLIAM
Café da manhã escocês. Continuaremos nossa viagem
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1.760 $

DOMINGO: BRASIL - EDIMBURGO
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: EDIMBURGO
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre com oportunidade para fazer excursão opcional, Edimburgo Inédito, e
conhecer: Dean Village, Fettes College e Porto do Leith,
onde tomaremos uma cerveja em um típico pub. Jantar
e acomodação.
TERÇA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã e saída, acompanhados do nosso guia
local, para fazer a visita panorâmica, percorrendo a Milha Real, que une o Castelo legendário e o Palácio de Holyrood House; a sede do Parlamento, os Tribunais e o New
Town, ou área georgiana, com suas peculiares crescentes
e praças. Terminamos subindo ao Calton Hill, uma das sete
colinas da cidade, onde se construíram uma série de monumentos de estilo classicista, que darão a Edimburgo o
apelido de Atenas do Norte. Almoço e tarde livre, com
oportunidade de fazer uma excursão opcional para visitar
o interior do castelo, emblema da cidade, e o Palácio de
Holyrood House, que foi residência real. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: EDIMBURGO - REINO DE FIFE SAINT ANDREWS TERRAS ALTAS (STRATHPEFFER)
Café da manhã e saída para as Terras Altas sobre a ria
do Forth para fotografar a ponte ferroviária. Já no Reino histórico de Fife, parada em Saint Andrews, capital do
reino. Uma das cidades mais interessantes na Escócia, importante centro espiritual e cultural, sede de uma das universidades mais antigas do país, é também uma referência
global para os amantes do golfe. Tempo livre para a visita
e continuação para as Terras Altas com parada no Castelo de Glamis, construção que começou na Idade Média,
e será sempre ligada à família real britânica e à lenda de
Macbeth. Chegada ao nosso hotel. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: TERRAS ALTAS - WESTER ROSS - INVERNESS TERRAS ALTAS (STRATHPEFFER)
Café da manhã e saída para a região de Ross Cromarty,
as terras mais antigas da Escócia e faremos uma parada
nas cachoeiras de Rogie, onde após uma curta caminhada
talvez possamos ver saltar alguns salmões traçando suas
águas. Continuamos nosso percurso até Loch Maree para
chegar na baía de Poolewe e visitar os jardins de Inverewe,
cuja construção começou em 1862 por iniciativa de Osgood Mackenzie. Continuação para Inverness, atravessando a ria de Moray, chegamos na capital das Terras Altas,
importante centro comercial. Tempo livre para passear às
margens do Rio Ness e desfrutar de sua atmosfera única
ou uma visita opcional ao Castelo de Cawdor. Saída para
nosso hotel. Jantar e acomodação.
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SEXTA-FEIRA: TERRAS ALTAS - DESTILARIA DE GLEN ORD - LAGO
NESS - FORT AUGUSTUS - FORT WILLIAM
Café da manhã e saída para Glen Ord, onde visitaremos
uma destilaria típica, para conhecer o processo de fabricação da bebida nacional escocesa e fazer uma degustação. Nossa próxima parada será no mítico Lago Ness,
onde iremos fazer um passeio de barco pelas ruínas do
castelo de Urquhart, emblema dos escoceses e sua luta
pela liberdade. Saída para o sul com parada em Fort Augustus para fotografar as eclusas do Canal Caledônia. Finalmente, parada em Fort William aos pés da montanha
mais alta da Grã-Bretanha, Ben Nevis e margens da Loch
Line, é um interessante centro turístico. Traslado ao nosso
hotel. Jantar e acomodação.
SÁBADO: FORT WILLIAM - OBAN
Café da manhã. Saída para Oban através de uma magníﬁca paisagem de lagos e ﬁordes, chegamos a esta cidade,
onde teremos tempo livre. No horário combinado, embarcamos para a Ilha de Mull, a maior das Hébridas Interiores.
Começamos o percurso com duas paradas para fotografar
o Castelo de Torosa, que oferece todo o esplendor das residências neoclássicas e o Castelo Duart, impressionante
fortaleza medieval que evoca lendas da Armada Invencível. Ao Norte da ilha está Tobermory, uma pequena vila
de pescadores fundada em 1788 e é um dos lugares mais
pitorescos da ilha. Retorno para Craignure, onde embarcaremos para Oban. Retorno para nosso hotel. Jantar e
acomodação.
DOMINGO: OBAN - TROSSACHS - STIRLING - GLASGOW
Café da manhã. Começamos o nosso caminho de volta para o sul através da região mítica das Trossachs até
Stirling, a antiga capital da Escócia. Almoço e visita do
castelo, um dos mais importantes na Escócia, um lugar de
refúgio e coroação da rainha Mary Stuart. O castelo testemunhou duas batalhas de grande signiﬁcado histórico:
Stirling Bridge, da qual William Wallace saiu vitorioso em
1297, personagem popularizou no ﬁlme Coração Valente,
estrelado por Mel Gibson; e Bannockburn, que envolveu
o reconhecimento da Escócia como nação independente.
Continuação para Glasgow. Visita panorâmica da capital
ﬁnanceira, para conhecer: a Grande Mesquita Central, a
Catedral, a Universidade da Prefeitura, George Square e
o rio Clyde protagonista da Revolução Industrial. Jantar
e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
Café da manhã e tempo livre até o horário de traslado ao
aeroporto. Fim dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 8
Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Glasgow
· Panorâmica de Edimburgo
· Castelo de Stirling com entradas
Outros lugares de interesse comentados pelo nosso guia
· Destilaria de whisky
· Lago Ness (passeio em barco)
· Castelo de Urquhart
· Inverness
· Wester Ross
· Inverewe Gardens com entradas

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO CAT.

Edimburgo Ibis South Bridge
Leonardo City Centre
Tierras Altas Ben Wyvis
Macdonald Aviemore Resort
Fort William Best Western Imperial
Ben Nevis
Oban
Royal Oban
Dalmally
Inveraray Inn
Glasgow
Ibis Styles Centre George Square
Novotel Glasgow

Centro
Centro
Strathpeffer
Aviemore
Centro
Centro
Centro
Dalmally
Inveraray
Centro
Centro

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 11 JUN / 24 SET
ITIN.

ST7227
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8

DUPLO

SINGLE

Edimburgo - Glasgow
1.760
2.180
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ESCÓCIA CLÁSSICA E LONDRES
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8

PREÇO BASE

2.595 $

DOMINGO: BRASIL - EDIMBURGO
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: EDIMBURGO
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre ou excursão
opcional, Edimburgo Inédito, e conhecer: Dean Village,
Fettes College e Porto do Leith, onde tomaremos uma
cerveja em um típico pub. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã e saída, acompanhados do nosso guia local, para fazer a visita panorâmica: a Milha Real, que une
o Castelo legendário e o Palácio de Holyrood House, os
Tribunais e o New Town, ou área georgiana. Terminamos
subindo ao Calton Hill, uma das sete colinas da cidade,
onde se construíram uma série de monumentos de estilo
classicista, que darão a Edimburgo o apelido de Atenas do
Norte. Almoço e tarde livre, com oportunidade de fazer
uma excursão opcional para visitar o interior do castelo, e
o Palácio de Holyrood House. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: EDIMBURGO - REINO DE FIFE SAINT ANDREWS TERRAS ALTAS (STRATHPEFFER)
Café da manhã e saída para as Terras Altas sobre a ria do
Forth para fotografar a ponte ferroviária. Já no Reino histórico de Fife, parada em Saint Andrews, capital do reino.
Uma das cidades mais interessantes na Escócia, importante centro espiritual e cultural, sede de uma das universidades mais antigas do país, é também uma referência global
para os amantes do golfe. Tempo livre e continuação para
as Terras Altas com parada no Castelo de Glamis, construção ligada à família real britânica e à lenda de Macbeth.
Chegada ao nosso hotel. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: TERRAS ALTAS - WESTER ROSS - INVERNESS TERRAS ALTAS (STRATHPEFFER)
Café da manhã e saída para a região de Ross Cromarty,
as terras mais antigas da Escócia e faremos uma parada
nas cachoeiras de Rogie, onde após uma curta caminhada
talvez possamos ver saltar alguns salmões. Continuamos
nosso percurso até Loch Maree para chegar na baía de
Poolewe e visitar os jardins de Inverewe, cuja construção
começou em 1862. Continuação para Inverness, capital
das Terras Altas. Tempo livre ou visita opcional ao Castelo
de Cawdor. Saída para nosso hotel. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: TERRAS ALTAS - DESTILARIA DE GLEN ORD - LAGO
NESS - FORT AUGUSTUS - FORT WILLIAM
Café da manhã e saída para Glen Ord, onde visitaremos
uma destilaria típica, para conhecer o processo de fabricação da bebida nacional escocesa e fazer uma degustação. Nossa próxima parada será no mítico Lago Ness,
onde iremos fazer um passeio de barco pelas ruínas do

castelo de Urquhart, emblema dos escoceses e sua luta
pela liberdade. Saída para o sul com parada em Fort Augustus para fotografar as eclusas do Canal Caledônia. Finalmente, parada em Fort William aos pés da montanha
mais alta da Grã-Bretanha, Ben Nevis e margens da Loch
Line, é um interessante centro turístico. Traslado ao nosso
hotel. Jantar e acomodação.
SÁBADO: FORT WILLIAM - OBAN
Café da manhã. Saída para Oban através de uma paisagem de lagos e ﬁordes, chegamos a esta cidade, onde
teremos tempo livre. No horário combinado, embarcamos
para a Ilha de Mull, a maior das Hébridas Interiores. Começamos o percurso com duas paradas para fotografar o
Castelo de Torosa, que oferece todo o esplendor das residências neoclássicas e o Castelo Duart, fortaleza medieval
que evoca lendas da Armada Invencível. Ao Norte da ilha
está Tobermory, uma pequena vila de pescadores fundada em 1788 e é um dos lugares mais pitorescos da ilha.
Retorno para Craignure, onde embarcaremos para Oban.
Retorno para nosso hotel. Jantar e acomodação.
DOMINGO: OBAN - TROSSACHS - STIRLING - GLASGOW
Café da manhã. Começamos o nosso caminho de volta
para o sul através da região mítica das Trossachs até Stirling, a antiga capital da Escócia. Almoço e visita do castelo, um dos mais importantes na Escócia, um lugar de refúgio e coroação da rainha Mary Stuart. Continuação para
Glasgow. Visita panorâmica da capital ﬁnanceira, para
conhecer: a Grande Mesquita Central, a Catedral, a Universidade da Prefeitura, George Square e o rio Clyde protagonista da Revolução Industrial. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do traslado ao aeroporto para pegar um voo com destino a
Londres. Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre
Se voçe desejar, poderá realizar opcional um passeio
noturno incluindo uma bebida num típico pub londrino.
Acomodação.

Londres

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 8
Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Glasgow
· Panorâmica de Edimburgo
· Castelo de Stirling com entradas
· Panorâmica de Londres
Outros lugares de interesse comentados pelo nosso guia
· Destilaria de whisky
· Lago Ness (passeio em barco)
· Castelo de Urquhart
· Inverness
· Wester Ross
· Inverewe Gardens com entradas

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO CAT.

Edimburgo Ibis South Bridge
Leonardo City Centre
Terras Altas Ben Wyvis
Macdonald Aviemore Resort
Fort William Best Western Imperial
Ben Nevis
Oban
Royal Oban
Dalmally
Inveraray Inn
Glasgow
Ibis Styles Centre George Square
Novotel Glasgow
Londres
Novotel London West
Britannia International

Centro
Centro
Strathpeffer
Aviemore
Centro
Centro
Centro
Dalmally
Inveraray
Centro
Centro
Cidade
Cidade

TurS
TurS
Tur
1ª
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
TurS
1ª
1ª
1ª

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a Trafalgar Sq,
o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall, etc Tarde
livre ou excursão opcional ao Castelo de Windsor, uma
das residências oﬁciais da monarquia britânica há mais de
900 anos. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre a visita opcional ao Museu Britânico, e À continuação, o monumento mais antigo da
cidade: a Torre de Londres, onde se encontram As Joias
da Coroa. Acomodação.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 11 JUN / 24 SET
ITIN.

ST7228
Seleção

DIAS

12

REFEIÇÕES

8

DUPLO

SINGLE

Edimburgo - Londres
2.595
3.200

QUINTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços
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ITINERÁRIO
ST7197

DIAS REFEIÇÕES
16

14

PREÇO BASE

2.960 $

DOMINGO: BRASIL - GLASGOW
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
Chegada em Glasgow, porta de entrada a Europa e traslado ao hotel. Tempo livre para começar a conhecer Glasgow, um dos centros culturais e econômicos mais ativos
da Europa. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: GLASGOW - EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Catedral, a
Grande Mesquita Central, as belas vistas da Universidade, a Prefeitura, George Square, etc. Tarde livre. Excursão
opcional a New Lanark, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, um antigo centro têxtil considerado
berço da Revolução Industrial. Este povoado do século
XVIII, adquiriu grande fama com Robert Owen, diretor do
complexo, pelas suas avançadas idéias sociais a favor dos
trabalhadores, que estavam ao menos um século a frente
da sua época. Continuação para Edimburgo, capital da Escócia. Tempo livre. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Milha Real
e o legendário Castelo, o Palácio de Holyrood House, o
antigo Parlamento, sede dos Tribunais, a New Town, a National Gallery, com telas de renomados pintores, a Calton
Hill, uma das sete colinas convertida em “acrópolis” ao
construir vários monumentos que lembram aos de Atenas,
comemorativos das vitórias sobre Napoleão, etc. Almoço.
Restante do dia livre, que pode ser aproveitado para realizar uma visita opcional ao interior do Castelo e do Palácio
de Holyrood House, residência real e pela noite se desejar
visita opcional de Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes
College e Porto de Leith, tomando um drinque em um dos
seus pubs de ambiente marinheiro. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída em direção às Terras Altas,
parando no caminho em uma famosa destilaria de whisky
escocês. Visita das suas instalações e degustação. Continuação para Inverness. Restante do tempo livre para passear pela cidade e contemplar o atrativo conjunto arquitetônico da colina do Castelo. Excursão opcional ao Castelo
de Cawdor, passando por Culloden, lugar da última batalha entre ingleses e escoceses. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: TERRAS ALTAS (INVERNESS)
Café da manhã escocês. Excursão pela região das Terras
Altas. Percorreremos o Wester Ross, uma das rotas mais
impressionantes até a costa, divisando montanhas, tranquilos lochs (lagos) e praias secretas. Beirando o Loch Maree e via Gairloch, chegada aos Inverewe Gardens, jardins
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subtropicais na mesma latitude que São Petersburgo, sob
a cálida inﬂuência da corrente do Golfo. Continuação para
The Falls of Measach, com breve parada para ver a cascata. Continuaremos ao Lago Ness para realizar um passeio
em barco até as ruínas do Castelo Urquhart. Regresso ao
hotel nas Terras Altas. Jantar e acomodação.
SÁBADO: TERRAS ALTAS - ILHA DE SKYE - FORT WILLIAM
Café da manhã escocês. Continuaremos nossa viagem
pelas Highlands ou Terras Altas, através de paisagens de
cascatas, lagos e bosques, até o Castelo de Eilean Donan,
um dos mais emblemáticos da Escócia, onde faremos uma
parada. Continuação para Ilha de Skye, pela qual realizaremos um percurso no qual conheceremos os “Kilt Rocks”,
impressionantes penhascos que despencam sobre o mar.
Para chegar ﬁnalmente a Armadale, no sul da ilha, onde
tomaremos um ferry que nos conduzirá à Mallaig e continuar, uma vez em terra ﬁrme, à Fort William, às margens
do Loch Linnhe e próximo a Ben Nevis, o monte mais alto
das Ilhas Britânicas. Jantar e acomodação.
DOMINGO: FORT WILLIAM - GLASGOW
Café da manhã escocês. Em primeiro lugar nos dirigiremos a Glencoe, onde na manhã de 13 de fevereiro de 1692
foram assassinados 38 membros do Clã McDonalds, por
não aceitar ao rei Guilherme de Orange. Continuação paratravés da zona montanhosa dos Trossachs até Stirling,
onde visitaremos seu castelo, um dos mais importantes

da Escócia e lugar de refúgio e coroação da rainha Maria
Estuardo, quando ainda era um bebé de poucos meses e
testemunha de algumas das batalhas escocesas de maior
relevância, como Stirling Bridge, ganhada por William
Wallace em 1297, personagem popularizado pelo ﬁlme
“Coração Valente”, protagonizado por Mel Gibson, e a de
Bannockburn, que supôs em seu momento o reconhecimento da Escócia como nação independente. Almoço.
Continuação para Glasgow e tempo livre para continuar
conhecendo esta cidade. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW - DURHAM - CONDADO DE YORK
Café da manhã. Saída para Inglaterra, desfrutando em
nosso percurso das belas paisagens que fazem parte da
histórica fronteira entre a Escócia e a Inglaterra. Chegada em Durham e tempo livre para conhecer esta histórica
cidade e sua catedral, Patrimônio da Humanidade, considerada como o maior e o mais perfeito monumento de
estilo arquitetônico normando na Inglaterra. Um lugar que
reconhecerão os amantes da literatura, pois sua fachada
foi utilizada como referência para desenhar o Colégio Hogwarts de Magia e Bruxaria, a escola de Harry Potter, e
também foi utilizada no mundo cinematográﬁco como cenário para o ﬁlme Elisabeth, protagonizada por Cate Blanchet. Continuação para York, fundada no ano 17 a.C. pelos
romanos, sendo a capital do Império durante alguns anos,
quando Séptimo Severo a converteu numa das duas capitais e se moveu até esta cidade para controlar o avanço
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das suas legiões por estas terras. Realizaremos uma visita
guiada desta cidade que possui uma arquitetura espetacular, com construções que nos remontam a Inglaterra dos
séculos XII ao XIV. Conheceremos suas muralhas, o centro
histórico e o exterior da Catedral de São Pedro, a segunda
maior em estilo gótico do norte da Europa, depois da de
Colônia. Continuação parao hotel no Condado de York.
Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORK - FOUNTAINS ABBEY - REGIÃO
DOS LAGOS - LIVERPOOL
Café da manhã. Saída a Fountains Abbey (entrada incluída), Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Um lugar
maravilhoso onde a beleza natural da sua localização realça ainda mais esta abadia fundada pelos beneditinos em
1132, foi a abadia mais importante de Grã Bretanha até o
século XVI, onde Enrique VIII decretou a dissolução dos
mosteiros. Continuação para o noroeste da Inglaterra.
Almoço no caminho. Chegaremos à Região dos Lagos, o
maior parque nacional da Inglaterra, considerado um dos
lugares mais bonitos de todo o país, onde lagos e montanhas se juntam num ambiente de espetaculares paisagens.
Realizaremos um passeio em barco pelo Lago Windermere, o mais importante e maior de Inglaterra, no coração
da Região de Cumbria. Continuação para Liverpool, berço
dos Beatles e famosa pela sua equipe de futebol Liverpool
FC, e ponto de partida para as excursões para o Parque
Nacional de Snowdonia, o que tem contribuído em converter esta cidade num importante destino turístico. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL
Café da manhã. Visita panorâmica: estádio de futebol
do Anﬁeld, St. Nicolás, as Três Graças, centro histórico
e ﬁnanceiro, prefeitura, St. George’s Hall, William Brown
Street, Jardins de São Joao, zona das universidades, as
duas catedrais, o Bairro Chino, etc. Resto do dia livre ou
se desejar terá a possibilidade de realizar uma visita opcional para conhecer a Liverpool dos Beatles, onde conheceremos além do Beatles Story Museum, os lugares
relacionados com a mítica banda: Docklands, Mathew
Street, Strawberry ﬁelds Panny Lane e o famoso The Cavern onde pararemos para tomar uma cerveja. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON
- BRISTOL
Café da manhã. Saída para Chester, de origem romana,
que conserva as suas muralhas, as ruínas das termas públicas e a catedral do s.XV, com ruas formadas por casas de
estilo Tudor, sendo a mais popular delas Eastgate Street,
onde se encontra o famoso Relógio de Eastgate, construído em 1897 devido à celebração do Jubileo da Rainha Victoria. Continuação para Stratford upon Avon. Tempo livre
na cidade natal de Shakespeare para conhecer seu centro
histórico, com suas encantadoras casas tipicamente inglesas, e desfrutar da animação das suas zonas comerciais
repletas de lojas. Continuação para Bristol, antiga cidade
comercial. Tempo livre. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - SALISBURY STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem romana, declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para conhecer os seus banhos públicos romanos, os seus extraordinários ediﬁcios georgianos e a maravilhosa Abadia gótica.
Continuação para Salisbury, antiga cidade medieval. Almoço. Tempo livre para conhecer a maravilhosa catedral,
isolada e localizada entre espaços verdes, diferentemente
de outras catedrais góticas que costumam estar rodeadas
de outras construções. Continuação parao impressionante círculo de pedras de Stonehenge, que com uns 5.000
anos de antiguidade é considerado um dos monumentos
mais enigmáticos da humanidade (entrada incluída). Ainda não se sabe para que foi construído. Algumas teorias
dizem que era um templo, e outras que era um observatório astronômico ou um calendário pré-histórico, por como
está alinhado com o sol e a lua. O sertô é que quando o
visite, sentirá que há algo sagrado entre esses círculos de
pedra. Continuação para Londres. Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monumentos mais importantes: conheceremos as Casas
do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster,
a Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert
Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada eventualmente
no dia anterior). Tarde livre ou excursão opcional fora de
Londres, para descobrir um dos lugares mais famosos da
tradição britânica: O Castelo de Windsor, o maior e mais
antigo castelo habitado do mundo e uma das residências
oﬁciais da monarquia britânica há mais de 900 anos. Conheceremos seu interior, com destaque a Capela de São
Jorge, do início do século XVI, construída em estilo Tudor
e lugar onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra, entre
eles o famoso Enrique VIII e a sua terceira esposa Jane
Seymour; e os Apartamentos do Estado, com importantes
obras de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt e
Rubens entre outros. Regresso a Londres. Se desejar, poderá realizar opcional um passeio noturno incluindo uma
bebida num típico pub londrino. Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo
Londres, percorrendo lugares mundialmente famosos
como o Soho e o animado Covent Garden, ou desfrutar
de algum dos musicais que se apresentam na cidade, ou
continuar conhecendo outros monumentos da capital inglesa. Se desejar, poderá realizar uma visita opcional ao
Museu Britânico, onde poderá admirar, além dos frisos do
Parthenon, uma excelente seção de Egiptologia, e À continuação, o monumento mais antigo da cidade: a Torre de
Londres, que data do ano 1066, onde se encontram As
Joias da Coroa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 14
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Edimburgo
· Panorâmica de Glasgow
· Castelo de Stirling com entradas
· Panorâmica de York
· Panorâmica de Liverpool
· Panorâmica de Londres
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Destilaria de whisky · Lago Ness (passeio em barco)
· Castelo de Urquhart · Inverness · Wester Ross
· Inverewe Gardens com entradas
· Castelo de Eilean Donan · Ilha de Skye · Durham
· Yorkshire · Cambridge · Fountains Abbey com entradas
· Passeio em Barco pelo Lago Windemere
· Região dos Lagos · Chester
· Stratford upon Avon · Bristol · Bath
· Salisbury · Stonehenge com entradas

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Glasgow

Novotel Glasgow
Holiday Inn Express Riverside
Edimburgo Ibis South Bridge
Leonardo City Centre
Terras Altas Ben Wyvis
Macdonald Aviemore Resort
Fort William Best Western Imperial
Ben Nevis
Isles of Glencoe
Ballachulish
Yorkshire
Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Liverpool
Campanile
Holiday Inn City Centre
Bristol
Holiday Inn Bristol City Centre
Novotel Bristol Centre
Londres
Novotel London West
Holiday Inn London West

SITUAÇÃO

CAT.

Centro
Centro
Centro
Centro
Strathpeffer
Aviemore
Centro
Centro
Glencoe
Glencoe
Bradford
Bradford
Centro
Centro
Centro
Centro
Cidade
Cidade

1ª
Tur
TurS
TurS
Tur
1ª
Tur
Tur
Tur
Tur
TurS
Tur
Tur
TurS
1ª
1ª
1ª
1ª

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 14 MAI / 24 SET
ITIN.

ST7197
Seleção

DIAS

16

REFEIÇÕES

14

DUPLO

SINGLE

Glasgow - Londres
2.960
3.800
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DIAS REFEIÇÕES
13

11

PREÇO BASE

2.355 $

QUARTA-FEIRA: BRASIL - EDIMBURGO
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
QUINTA-FEIRA: EDIMBURGO
Chegada em Edimburgo, capital da Escócia e uma das cidades mais bonitas da Europa. Traslado ao hotel. Tempo
livre para começar a conhecer a animação das suas ruas e
o encanto dos seus edifícios. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Milha Real
e o legendário Castelo, o Palácio de Holyrood House, o
antigo Parlamento, sede dos Tribunais, a New Town, a National Gallery, com telas de renomados pintores, a Calton
Hill, uma das sete colinas convertida em “acrópolis” ao
construir vários monumentos que lembram aos de Atenas,
comemorativos das vitórias sobre Napoleão, etc. Almoço.
Restante do dia livre, que pode ser aproveitado para realizar uma visita opcional ao interior do Castelo e do Palácio
de Holyrood House, residência real e pela noite se desejar
visita opcional de Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes
College e Porto de Leith, tomando um drinque em um dos
seus pubs de ambiente marinheiro. Acomodação.
SÁBADO: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída para as Terras Altas. Passaremos em primeiro lugar por Culloden, onde teve lugar
a última batalha do Reino Unido, em 1746, entre ingleses
e escoceses, e em seguida, visitaremos o Castelo de Cawdor e seus belíssimos jardins. Conheceremos esta magníﬁca construção do século XIV, cheia de lendas e que
pertenceu ao Clã Calder, e hoje em dia é a residência da
Condessa de Cawdor. Continuação para Inverness e tempo livre na capital das Terras Altas da Escócia, que pode
ser aproveitado para contemplar o conjunto monumental
da cidade, da colina do Castelo, ou visitar a mesma. Se
desejar poderá realizar uma inesquecível excursão opcional que inclui um passeio em barco pelo mítico Lago Ness
até as ruínas do Castelo Urquhart. Jantar e acomodação
nas Terras Altas.
DOMINGO: TERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Café da manhã escocês. Abandonaremos as Terras Altas,
passando em nosso percurso por Fort William, às margens
do Loch Linne, Glencoe e a zona montanhosa dos Trossachs até Stirling, onde visitaremos seu castelo, um dos mais
importantes da Escócia e lugar de refúgio e coroação da
rainha Maria Estuardo, quando ainda era um bebé de poucos meses e testemunha de algumas das batalhas escocesas de maior relevância, como Stirling Bridge, ganhada por
William Wallace em 1297, personagem popularizado pelo
ﬁlme “Coração Valente”, protagonizado por Mel Gibson, e
a de Bannockburn, que supôs em seu momento o reco-
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nhecimento da Escócia como nação independente. Almoço. Continuação para Glasgow, considerada como um
dos melhores exemplos de cidade vitoriana. Visita panorâmica: a Catedral, a Grande Mesquita Central, as vistas da
Universidade, a Prefeitura, George Square, etc. Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW - DURHAM - CONDADO YORK
Café da manhã. Saída para Inglaterra, desfrutando em
nosso percurso das belas paisagens que fazem parte da
histórica fronteira entre a Escócia e a Inglaterra. Chega-

da em Durham e tempo livre para conhecer esta histórica
cidade e sua catedral, Patrimônio da Humanidade, considerada como o maior e o mais perfeito monumento de
estilo arquitetônico normando na Inglaterra. Um lugar que
reconhecerão os amantes da literatura, pois sua fachada
foi utilizada como referência para desenhar o Colégio Hogwarts de Magia e Bruxaria, a escola de Harry Potter, e
também foi utilizada no mundo cinematográﬁco como cenário para o ﬁlme Elisabeth, protagonizada por Cate Blanchet. Continuação para York, fundada no ano 17 a.C. pelos
romanos, sendo a capital do Império durante alguns anos,
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quando Séptimo Severo a converteu numa das duas capitais e se moveu até esta cidade para controlar o avanço
das suas legiões por estas terras. Realizaremos uma visita
guiada desta cidade que possui uma arquitetura espetacular, com construções que nos remontam a Inglaterra dos
séculos XII ao XIV. Conheceremos suas muralhas, o centro
histórico e o exterior da Catedral de São Pedro, a segunda
maior em estilo gótico do norte da Europa, depois da de
Colônia. Continuação parao hotel no Condado de York.
Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORK - FOUNTAINS ABBEY - REGIÃO
DOS LAGOS - LIVERPOOL
Café da manhã. Saída a Fountains Abbey (entrada incluída), declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Um lugar maravilhoso onde a beleza natural da sua localização realça ainda mais esta abadia fundada pelos
beneditinos em 1132, foi a abadia mais importante de Grã
Bretanha até o século XVI, onde Enrique VIII decretou a
dissolução dos mosteiros. Continuação para o noroeste da
Inglaterra. Almoço no caminho. Chegaremos à Região dos
Lagos, o maior parque nacional da Inglaterra, considerado
um dos lugares mais bonitos de todo o país, onde lagos
e montanhas se juntam num ambiente de espetaculares
paisagens. Realizaremos um passeio em barco pelo Lago
Windermere, o mais importante e maior de Inglaterra, no
coração da Região de Cumbria. Continuação para Liverpool, berço dos Beatles e famosa pela sua equipe de futebol Liverpool FC, e ponto de partida para as excursões
para o Parque Nacional de Snowdonia, o que tem contribuído em converter esta cidade num importante destino
turístico. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL
Café da manhã. Visita panorâmica onde passará pelos
pontos mais importantes da cidade: estádio de futebol
do Anﬁeld, St. Nicolás, as Três Graças, centro histórico
e ﬁnanceiro, prefeitura, St. George’s Hall, William Brown
Street, Jardins de São Joao, zona das universidades, as
duas catedrais, o Bairro Chino, etc. Resto do dia livre ou
se desejar terá a possibilidade de realizar uma visita opcional para conhecer a Liverpool dos Beatles, onde conheceremos além do Beatles Story Museum, os lugares
relacionados com a mítica banda: Docklands, Mathew
Street, Strawberry ﬁelds Panny Lane e o famoso The Cavern onde pararemos para tomar uma cerveja. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON
- BRISTOL
Café da manhã. Saída para Chester, com suas muralhas,
as ruínas das termas públicas e a catedral do século XV,
com ruas formadas por casas de estilo Tudor, sendo a
mais popular delas Eastgate Street, onde se encontra o
famoso Relógio de Eastgate, construído em 1897 devido
à celebração do Jubileo da Rainha Victoria. Continuação
para Stratford upon Avon. Tempo livre na cidade natal de
Shakespeare para conhecer seu centro histórico, e desfrutar das suas zonas comerciais repletas de lojas. Conti-

nuação para Bristol, antiga cidade comercial. Tempo livre.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - SALISBURY STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, declarada Patrimônio
da Humanidade. Tempo livre para conhecer os seus banhos públicos romanos, os seus extraordinários ediﬁcios
georgianos e a maravilhosa Abadia gótica. Continuação
para Salisbury, antiga cidade medieval. Almoço. Tempo
livre para conhecer a maravilhosa catedral, isolada e localizada entre espaços verdes, diferentemente de outras
catedrais góticas que costumam estar rodeadas de outras
construções. Continuação parao impressionante círculo
de pedras de Stonehenge, que com uns 5.000 anos de
antiguidade é considerado um dos monumentos mais
enigmáticos da humanidade (entrada incluída). Ainda não
se sabe para que foi construído. Algumas teorias dizem
que era um templo, e outras que era um observatório astronômico ou um calendário pré-histórico, por como está
alinhado com o sol e a lua. O sertô é que quando o visite,
sentirá que há algo sagrado entre esses círculos de pedra.
Continuação para Londres. Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a Trafalgar Sq,
o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall, etc. (Esta
visita poderá ser realizada eventualmente no dia anterior).
Tarde livre ou excursão opcional ao Castelo de Windsor,
o maior e mais antigo castelo habitado do mundo e uma
das residências oﬁciais da monarquia britânica. Conheceremos seu interior, com destaque a Capela de São Jorge,
do início do século XVI, construída em estilo Tudor e lugar
onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra, entre eles o
famoso Enrique VIII e a sua terceira esposa Jane Seymour;
e os Apartamentos do Estado, com importantes obras de
grandes artistas como Canaletto, Rembrandt e Rubens
entre outros. Regresso a Londres. Se desejar, poderá realizar opcional um passeio noturno incluindo uma bebida
num típico pub londrino. Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo
Londres, percorrendo lugares mundialmente famosos
como o Soho e o animado Covent Garden, ou desfrutar
de algum dos musicais que se apresentam na cidade, ou
continuar conhecendo outros monumentos da capital inglesa. Se desejar, poderá realizar uma visita opcional ao
Museu Britânico, onde poderá admirar, além dos frisos do
Parthenon, uma excelente seção de Egiptologia, e À continuação, o monumento mais antigo da cidade: a Torre de
Londres, que data do ano 1066, onde se encontram As
Joias da Coroa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 11
Visita com guia local e/ou excursões
· Castelo de Cawdor com entradas
· Panorâmica de Glasgow
· Panorâmica de Edimburgo
· Castelo de Stirling com entradas
· Panorâmica de Londres
· Panorâmica de Liverpool
· Panorâmicas de York
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· As Terras Altas (Higlands)
· Inverness
· Durham
· Condado de Yorkshire
· Cambridge
· Fountains Abbey com entradas
· Passeio em Barco pelo Lago Windemere
· Região dos Lagos ·Chester
· Stratford upon Avon
· Bristol
· Bath
· Salisbury
· Stonehenge com entradas

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Edimburgo

Ibis South Bridge
Leonardo City Centre
Terras Altas Ben Wyvis
Macdonald Aviemore Resort
Glasgow
Novotel Glasgow
Holiday Inn Express Riverside
Yorkshire
Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Liverpool
Campanile
Holiday Inn City Centre
Bristol
Holiday Inn Bristol City Centre
Novotel Bristol Centre
Londres
Novotel London West
Holiday Inn London West

SITUAÇÃO

CAT.

Centro
Centro
Strathpeffer
Aviemore
Centro
Centro
Bradford
Bradford
Centro
Centro
Centro
Centro
Cidade
Cidade

TurS
TurS
Tur
1ª
1ª
Tur
TurS
Tur
Tur
TurS
1ª
1ª
1ª
1ª

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 17 MAI / 27 SET
ITIN.

ST7198
Seleção

DIAS

13

REFEIÇÕES

11

DUPLO

SINGLE

Edimburgo - Londres
2.355
3.020
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REINO UNIDO · IRLANDA

ST7199

INGLATERRA E ESCÓCIA
2 Terras Altas

Fort William 1

2 Edimburgo

Glasgow 1

1 York

REINO UNIDO
3 Londres

ST
S
T JJOH
OH
HN'S
'S
SC
CO
OLLE
LL
LEGE
GE · CAMB
AMBRID
ID
DGE

ITINERÁRIO
ST7199

DIAS REFEIÇÕES
12

8

PREÇO BASE

2.160 $

QUINTA-FEIRA: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SEXTA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Tempo livre
para percorrer lugares tão emblemáticos como Oxford St,
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a
Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert
Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada eventualmente no dia anterior). Tarde livre ou excursão opcional ao
Castelo de Windsor, uma das residências oﬁciais da monarquia britânica. Regresso a Londres. Se desejar, poderá
realizar opcional um passeio noturno incluindo uma bebida num típico pub londrino. Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo Londres, ou visita opcional ao Museu Britânico e a Torre de
Londres, que data do ano 1066, onde se encontram As
Joias da Coroa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORK
Café da manhã. Saída para Cambridge e tempo livre para
passear por esta cidade universitária, que foi considerada
um dos melhores conjuntos em estilo Tudor de Grã Bretanha. Continuação para York e visita guiada desta cidade
que possui uma arquitetura espetacular. Conheceremos
suas muralhas, o centro histórico e o exterior da Catedral
de São Pedro. Continuação parao hotel no Condado de
York. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORK - DURHAM EDIMBURGO
Café da manhã. Saída para Durham. Tempo livre para conhecer esta histórica cidade e sua catedral, Patrimônio da
Humanidade, considerada como o maior e o mais perfeito
monumento de estilo arquitetônico normando na Inglater-ra. A continuar percorreremos os lugares históricos da
fronteira entre a Inglaterra e a Escócia. Continuação para
Edimburgo. Tempo livre. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica dos edifícios
e monumentos mais importantes: conheceremos a Milha
Real e o legendário Castelo, o Palácio de Holyrood House,
o antigo Parlamento, sede dos Tribunais, a New Town, a
National Gallery, a Calton Hill, etc. Almoço. Tarde livre ou
visita opcional ao interior do Castelo e do Palácio de Holyrood House, residência real e pela noite, visita opcional
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de Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College e Porto de Leith, tomando um drinque em um dos seus pubs de
ambiente marinheiro. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída em direção às Terras Altas,
parando no caminho em uma destilaria de whisky escocês. Visita das suas instalações e degustação. Continuação
para Inverness. Tarde livre para passear e contemplar o
atrativo conjunto arquitetônico da colina do Castelo. Excursão opcional ao Castelo de Cawdor, passando por Culloden, lugar da última batalha entre ingleses e escoceses.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: TERRAS ALTAS (INVERNESS)
Café da manhã escocês. Excursão pela região das Terras
Altas. Percorreremos o Wester Ross, uma das rotas mais
impressionantes até a costa, divisando montanhas, tranquilos lochs (lagos) e praias secretas. Beirando o Loch Maree e via Gairloch, chegada aos Inverewe Gardens, jardins
subtropicais na mesma latitude que São Petersburgo, sob
a cálida inﬂuência da corrente do Golfo. Continuação para
The Falls of Measach, com breve parada para ver a cascata. Continuaremos ao Lago Ness para realizar um passeio
em barco até as ruínas do Castelo Urquhart. Regresso ao
hotel nas Terras Altas. Jantar e acomodação.
SÁBADO: TERRAS ALTAS - ILHA DE SKYE - FORT WILLIAM
Café da manhã escocês. Saída pelas Highlands ou Terras
Altas, através de paisagens de cascatas, lagos e bosques,
até o Castelo de Eilean Donan, um dos mais emblemáticos da Escócia, onde faremos uma parada. Continuação
para Ilha de Skye, pela qual realizaremos um percurso no
qual conheceremos os “Kilt Rocks”, impressionantes penhascos que despencam sobre o mar, para chegar a Armadale, no sul da ilha, onde tomaremos um ferry que nos
conduzirá à Mallaig e continuar, uma vez em terra ﬁrme,
à Fort William, às margens do Loch Linnhe e próximo a
Ben Nevis, o monte mais alto das Ilhas Britânicas. Jantar
e acomodação.
DOMINGO: FORT WILLIAM - GLASGOW
Café da manhã escocês. Em primeiro lugar nos dirigiremos a Glencoe. Continuação paratravés da zona montanhosa dos Trossachs até Stirling, onde visitaremos seu castelo, testemunha de algumas das batalhas escocesas de
maior relevância, como Stirling Bridge, ganhada por William Wallace em 1297, personagem popularizado pelo ﬁlme “Coração Valente”, protagonizado por Mel Gibson, e a
de Bannockburn, que supôs em seu momento o reconhecimento da Escócia como nação independente. Almoço.
Continuação para Glasgow e tempo livre para continuar
conhecendo esta cidade, um dos melhores exemplos de
cidade vitoriana. Jantar e acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 8
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Londres
· Panorâmica de York
· Panorâmica de Edimburgo
· Castelo de Stirling com entradas
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Cambridge
· Condado de Yorkshire
· Durham
· Destilaria de whisky.
· Lago Ness (passeio em barco)
· Castelo de Urquhart
· Inverness
· Wester Ross
· Inverewe Gardens com entradas
· Castelo de Eilean Donan
· Ilha de Skye

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE
Londres

Novotel London West
Holiday Inn London West
Yorkshire
Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Edimburgo Ibis South Bridge
Leonardo City Centre
Terras Altas Ben Wyvis
Macdonald Aviemore Resort
Fort William Best Western Imperial
Ben Nevis
Isles of Glencoe
Ballachulish
Glasgow
Novotel Glasgow
Holiday Inn Express Riverside

SITUAÇÃO

CAT.

Cidade
Cidade
Bradford
Bradford
Centro
Centro
Strathpeffer
Aviemore
Centro
Centro
Glencoe
Glencoe
Centro
Centro

1ª
1ª
TurS
Tur
TurS
TurS
Tur
1ª
Tur
Tur
Tur
Tur
1ª
Tur

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 11 MAI / 28 SET
ITIN.

SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

NOME

ST7199
Seleção

DIAS

12

REFEIÇÕES

8

DUPLO

SINGLE

Londres - Glasgow
2.160
2.765

REINO UNIDO · IRLANDA

ST7200

TODA INGLATERRA I

REINO UNIDO

1 York

Liverpool 2

Bristol 1

1 + 3 Londres

STO
STONEH
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ENGE
GE · IN
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GLA
ATER
RRA
RA

ITINERÁRIO
ST7200

DIAS REFEIÇÕES
10

6

PREÇO BASE

1.575 $

SÁBADO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
DOMINGO: LONDRES
Chegada em Londres, sua porta de entrada a Europa e
traslado ao hotel. Tempo livre para percorrer lugares tão
emblemáticos como Oxford St, Knightsbridge Road, Hyde
Park etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORK
Café da manhã. Saída para Cambridge e tempo livre para
passear por esta cidade universitária, um dos melhores
conjuntos em estilo Tudor de Grã Bretanha:. Continuação
para York. Visita guiada desta cidade que possui uma arquitetura espetacular, com construções que nos remontam a Inglaterra dos séculos XII ao XIV. Conheceremos
suas muralhas, o centro histórico e o exterior da Catedral
de São Pedro, a segunda maior em estilo gótico do norte
da Europa, depois da de Colônia. Continuação parao hotel
no Condado de York. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORK - FOUNTAINS ABBEY - REGIÃO
DOS LAGOS - LIVERPOOL
Café da manhã. Saída a Fountains Abbey (entrada incluída), declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Foi a abadia mais importante de Grã Bretanha até o século
XVI, onde Enrique VIII decretou a dissolução dos mosteiros. Continuação para o noroeste da Inglaterra. Almoço no
caminho. Chegaremos à Região dos Lagos, o maior parque nacional da Inglaterra, considerado um dos lugares
mais bonitos de todo o país, onde lagos e montanhas se
juntam num ambiente de espetaculares paisagens. Realizaremos um passeio em barco pelo Lago Windermere, o
mais importante e maior de Inglaterra, no coração da Região de Cumbria. Continuação para Liverpool, berço dos
Beatles e famosa pela sua equipe de futebol Liverpool FC.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monumentos mais importantes e onde passaremos pelos
pontos mais característicos da cidade: conheceremos o
estádio de futebol do Anﬁeld, St. Nicolás, as Três Graças,
centro histórico e ﬁnanceiro, prefeitura, St. George’s Hall,
William Brown Street, Jardins de São Joao, zona das universidades, as duas catedrais, o Bairro Chino, etc. Resto
do dia livre ou se desejar terá a possibilidade de realizar
uma visita opcional para conhecer a Liverpool dos Beatles, onde conheceremos além do Beatles Story Museum,
os lugares relacionados com a mítica banda: Docklands,
Mathew Street, Strawberry ﬁelds Panny Lane e o famoso
The Cavern onde pararemos para tomar uma cerveja. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON
- BRISTOL
Café da manhã. Saída para Chester, de origem romana,
que conserva as suas muralhas, as ruínas das termas públicas e a catedral do século XV, com ruas formadas por
casas de estilo Tudor, sendo a mais popular delas Eastgate
Street, onde se encontra o famoso Relógio de Eastgate,
construído em 1897 devido à celebração do Jubileo da Rainha Victoria. Continuação para Stratford upon Avon. Tempo livre na cidade natal de Shakespeare para conhecer seu
centro histórico, com suas encantadoras casas tipicamente inglesas, e desfrutar da animação das suas zonas comerciais repletas de lojas. Continuação para Bristol, antiga
cidade comercial. Tempo livre. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - SALISBURY STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem romana, declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para conhecer os seus banhos públicos romanos, os seus extraordinários ediﬁcios georgianos e a maravilhosa Abadia gótica.
Continuação para Salisbury, antiga cidade medieval. Almoço. Tempo livre para conhecer a maravilhosa catedral,
isolada e localizada entre espaços verdes, diferentemente
de outras catedrais góticas que costumam estar rodeadas
de outras construções. Continuação parao impressionante círculo de pedras de Stonehenge, que com uns 5.000
anos de antiguidade é considerado um dos monumentos
mais enigmáticos da humanidade (entrada incluída). Ainda não se sabe para que foi construído. Algumas teorias
dizem que era um templo, e outras que era um observatório astronômico ou um calendário pré-histórico, por como
está alinhado com o sol e a lua. O sertô é que quando o
visite, sentirá que há algo sagrado entre esses círculos de
pedra. Continuação para Londres. Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monumentos mais importantes: conheceremos as Casas
do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster,
a Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert
Hall, etc. Tarde livre ou excursão opcional fora de Londres,
para descobrir um dos lugares mais famosos da tradição
britânica: O Castelo de Windsor, o maior e mais antigo
castelo habitado do mundo e uma das residências oﬁciais
da monarquia britânica há mais de 900 anos. Conheceremos seu interior. Regresso a Londres. Se desejar, poderá
realizar opcional um passeio noturno incluindo uma bebida num típico pub londrino. Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre ou se desejar, poderá realizar
uma visita opcional ao Museu Britânico, e a Torre de Londres, onde se encontram As Joias da Coroa. Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 6
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmica de York
· Panorâmica de Liverpool
· Panorâmica de Londres
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Cambridge
· Fountains Abbey com entradas
· Passeio em Barco pelo Lago Windemere
· Região dos Lagos
· Chester
· Stratford upon Avon
· Bristol
· Bath
· Salisbury
· Stonehenge com entradas

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Londres

Novotel London West
Holiday Inn London West
Yorkshire Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Liverpool Campanile
Holiday Inn City Centre
Bristol
Holiday Inn Bristol City Centre
Novotel Bristol Centre

SITUAÇÃO

CAT.

Cidade
Cidade
Bradford
Bradford
Centro
Centro
Centro
Centro

1ª
1ª
TurS
Tur
Tur
TurS
1ª
1ª

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 13 MAI / 30 SET
ITIN.

ST7200
Seleção

DIAS

10

REFEIÇÕES

6

DUPLO

SINGLE

Londres - Londres
1.575
2.060

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
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REINO UNIDO · IRLANDA

ST7201

TODA INGLATERRA E PARIS
REINO UNIDO

1 York

Liverpool 2

Bristol 1

1 + 3 Londres

Paris 3
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ITINERÁRIO
ST7201

DIAS REFEIÇÕES
13

6

PREÇO BASE

2.325 $

SÁBADO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
DOMINGO: LONDRES
Chegada em Londres, sua porta de entrada a Europa e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORK
Café da manhã. Saída para Cambridge e tempo livre para
passear por esta cidade universitária, que foi considerada
um dos melhores conjuntos em estilo Tudor de Grã Bretanha. Continuação para York e visita guiada: suas muralhas, o centro histórico e o exterior da Catedral de São
Pedro, etc. Continuação parao hotel no Condado de York.
Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORK - FOUNTAINS ABBEY - REGIÃO
DOS LAGOS - LIVERPOOL
Café da manhã. Saída a Fountains Abbey (entrada incluída), declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Um lugar maravilhoso onde a beleza natural da sua localização realça ainda mais esta abadia fundada pelos
beneditinos em 1132. Continuação para o noroeste da
Inglaterra. Almoço no caminho. Chegaremos à Região
dos Lagos, o maior parque nacional da Inglaterra. Realizaremos um passeio em barco pelo Lago Windermere,
o mais importante e maior de Inglaterra, no coração da
Região de Cumbria. Continuação para Liverpool. Jantar
e acomodação.
QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monumentos mais importantes da cidade: estádio de futebol
do Anﬁeld, St. Nicolás, as Três Graças, centro histórico e
ﬁnanceiro, prefeitura, St. George’s Hall, William Brown
Street, Jardins de São Joao, zona das universidades, as
duas catedrais, o Bairro Chino, etc. Resto do dia livre ou visita opcional para conhecer a Liverpool dos Beatles, onde
conheceremos além do Beatles Story Museum, os lugares relacionados com a mítica banda: Docklands, Mathew
Street, Strawberry ﬁelds Panny Lane e o famoso The Cavern onde pararemos para tomar uma cerveja. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON
- BRISTOL
Café da manhã. Saída para Chester, de origem romana,
que conserva as suas muralhas, as ruínas das termas públicas e a catedral do século XV, com ruas formadas por
casas de estilo Tudor. Continuação para Stratford upon
Avon. Tempo livre na cidade natal de Shakespeare. Continuação para Bristol, antiga cidade comercial. Tempo livre.
Jantar e acomodação.
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SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - SALISBURY STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem romana,
declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para
conhecer os seus banhos públicos romanos, os seus extraordinários ediﬁcios georgianos e a maravilhosa Abadia
gótica. Continuação para Salisbury. Almoço. Tempo livre
para conhecer a maravilhosa catedral. Continuação parao
impressionante círculo de pedras de Stonehenge (entrada
incluída). Continuação para Londres. Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a Trafalgar Sq,
o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall, etc. Tarde
livre ou excursão opcional ao Castelo de Windsor. Conheceremos seu interior, com destaque a Capela de São
Jorge. Passeio opcional noturno incluindo uma bebida
num típico pub londrino. Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, poderá realizar
uma visita opcional ao Museu Britânico, onde poderá admirar, além dos frisos do Parthenon, uma excelente seção
de Egiptologia, e À continuação, o monumento mais antigo da cidade: a Torre de Londres, que data do ano 1066,
onde se encontram As Joias da Coroa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES - EUROSTAR - PARIS
Café da manhã. No horário indicado, traslado à estação de
Londres St. Pancrass para pegar o trem de alta velocidade
Eurostar, obra prima da engenharia europeia, até a Gare
du Nord de Paris. Traslado ao hotel. Tempo livre para um
primeiro contato com a “Cidade Luz”. Pela noite poderá
realizar uma excursão opcional da Paris Iluminada, onde
poderemos descobrir uma cidade considerada por muitos
como a mais bela do mundo. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre Eiffel, as Praças
da Concórdia e da Ópera, a Champs Élysées, o Arco do
Triunfo, Bulevares, etc. Pela tarde visita opcional o Palácio
de Versalhes e seus jardins. Este palácio foi símbolo da
monarquia francesa em seu esplendor e modelo para as
residências reais em toda Europa. Pela noite, visita opcional ao cabaré Le Lido. Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 6
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de York
· Panorâmica de Liverpool
· Panorâmica de Londres
· Panorâmica de Paris
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Cambridge
· Fountains Abbey com entradas
· Passeio em Barco pelo Lago Windemere
· Região dos Lagos
· Chester
· Stratford upon Avon
· Bristol
· Bath
· Salisbury
· Stonehenge com entradas
· Eurostar

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Londres

Novotel London West
Holiday Inn London West
Yorkshire Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Liverpool Campanile
Holiday Inn City Centre
Bristol
Holiday Inn Bristol City Centre
Novotel Bristol Centre
Paris
Novotel Paris Est

SITUAÇÃO

CAT.

Cidade
Cidade
Bradford
Bradford
Centro
Centro
Centro
Centro
Periferia

1ª
1ª
TurS
Tur
Tur
TurS
1ª
1ª
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou excursao opcional ao Bairro
Latino, o interior da Catedral de Notre Dame e por último,
poderá conhecer Paris realizando um passeio em BateauMouche pelo Sena. Pela tarde visita opcional ao Museu do
Louvre, e conheceremos os apartamentos de Napoleão.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

TEMPORADA 13 MAI / 30 SET
ITIN.

ST7201
Seleção

DIAS

13

REFEIÇÕES

6

DUPLO

SINGLE

Londres - Paris
2.325
2.990

REINO UNIDO · IRLANDA
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TODA INGLATERRA II

REINO UNIDO

1 York

Liverpool 2

Bristol 1

3 + 1

Londres
ABA
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YORK

ITINERÁRIO
ST7202

DIAS REFEIÇÕES
10

6

PREÇO BASE

1.575 $

QUINTA-FEIRA: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SEXTA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Tempo livre
para percorrer lugares tão emblemáticos como Oxford St,
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monumentos mais importantes: conheceremos as Casas do
Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a
Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall,
etc. (Esta visita poderá ser realizada eventualmente no dia
anterior). Tarde livre ou excursão opcional a o Castelo de
Windsor, o maior e mais antigo castelo habitado do mundo e uma das residências oﬁciais da monarquia britânica
há mais de 900 anos. Regresso a Londres. Se desejar, poderá realizar opcional um passeio noturno incluindo uma
bebida num típico pub londrino. Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma visita opcional ao Museu Britânico, onde poderá admirar, além dos
frisos do Parthenon, e a Torre de Londres, onde se encontram As Joias da Coroa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORK
Café da manhã. Saída para Cambridge e tempo livre para
passear por esta cidade universitária, que foi considerada
um dos melhores conjuntos em estilo Tudor de Grã Bretanha: Trinity College, Queens College, Igreja de Santa
Maria, etc. Continuação para York, fundada no ano 17 a.C.
pelos romanos. Realizaremos uma visita guiada desta cidade que possui uma arquitetura espetacular, com construções que nos remontam a Inglaterra dos séculos XII ao
XIV. Conheceremos suas muralhas, o centro histórico e o
exterior da Catedral de São Pedro. Continuação parao hotel no Condado de York. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORK - FOUNTAINS ABBEY - REGIÃO
DOS LAGOS - LIVERPOOL
Café da manhã. Saída a Fountains Abbey (entrada incluída), declarada Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Um lugar maravilhoso onde a beleza natural
da sua localização realça ainda mais esta abadia fundada pelos beneditinos em 1132, foi a abadia mais importante de Grã Bretanha até o século XVI, onde Enrique
VIII decretou a dissolução dos mosteiros. Continuação
para o noroeste da Inglaterra. Almoço no caminho. Chegaremos à Região dos Lagos, o maior parque nacional
da Inglaterra. Realizaremos um passeio em barco pelo
Lago Windermere, o mais importante e maior de Ingla-

terra, no coração da Região de Cumbria. Continuação
para Liverpool, berço dos Beatles e famosa pela sua
equipe de futebol Liverpool FC, e ponto de partida para
as excursões para o Parque Nacional de Snowdonia, o
que tem contribuído em converter esta cidade num importante destino turístico. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL
Café da manhã. Visita panorâmica onde passará pelos
pontos mais importantes da cidade: estádio de futebol
do Anﬁeld, St. Nicolás, as Três Graças, centro histórico
e ﬁnanceiro, prefeitura, St. George’s Hall, William Brown
Street, Jardins de São Joao, zona das universidades, as
duas catedrais, o Bairro Chino, etc. Resto do dia livre ou
se desejar terá a possibilidade de realizar uma visita opcional para conhecer a Liverpool dos Beatles, onde conheceremos além do Beatles Story Museum, os lugares
relacionados com a mítica banda: Docklands, Mathew
Street, Strawberry ﬁelds Panny Lane e o famoso The Cavern onde pararemos para tomar uma cerveja. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON
- BRISTOL
Café da manhã. Saída para Chester, de origem romana,
que conserva as suas muralhas, as ruínas das termas
públicas e a catedral do século XV, com ruas formadas
por casas de estilo Tudor, sendo a mais popular delas
Eastgate Street, onde se encontra o famoso Relógio de
Eastgate, construído em 1897 devido à celebração do
Jubileo da Rainha Victoria. Continuação para Stratford
upon Avon. Tempo livre na cidade natal de Shakespeare
para conhecer seu centro histórico, com suas encantadoras casas tipicamente inglesas, e desfrutar da animação
das suas zonas comerciais repletas de lojas. Continuação
para Bristol, antiga cidade comercial. Tempo livre. Jantar
e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - SALISBURY STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem romana,
declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para
conhecer os seus banhos públicos romanos, os seus extraordinários ediﬁcios georgianos e a maravilhosa Abadia
gótica. Continuação para Salisbury, antiga cidade medieval. Almoço. Tempo livre para conhecer a maravilhosa
catedral. Continuação parao impressionante círculo de
pedras de Stonehenge, que com uns 5.000 anos de antiguidade é considerado um dos monumentos mais enigmáticos da humanidade (entrada incluída). Ainda não se
sabe para que foi construído.. Continuação para Londres.
Se desejar, poderá realizar opcionalmente um “Pub Tour”
incluindo uma consumação em um típico pub londrino.
Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 6
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmicas de Londres
· Panorâmicas de Liverpool
· Panorâmicas de York
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Yorkshire
· Cambridge
· Fountains Abbey com entradas
· Passeio em Barco pelo Lago Windemere
· Região dos Lagos
· Chester
· Stratford upon Avon
· Bristol
· Bath
· Salisbury
· Stonehenge com entradas

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Londres

Novotel London West
Holiday Inn London West
Yorkshire Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Liverpool Campanile
Holiday Inn City Centre
Bristol
Holiday Inn Bristol City Centre
Novotel Bristol Centre

SITUAÇÃO

CAT.

Cidade
Cidade
Bradford
Bradford
Centro
Centro
Centro
Centro

1ª
1ª
TurS
Tur
Tur
TurS
1ª
1ª

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 11 MAI / 28 SET
ITIN.

ST7202
Seleção

DIAS

10

REFEIÇÕES

6

DUPLO

SINGLE

Londres - Londres
1.575
2.060

SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
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REINO UNIDO · IRLANDA

ST7204
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ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

minável calçada que, segundo a lenda, foi construida pelo
gigante Finn Mac Cool para poder passar a Escócia sem se
molhar os pés. Continuação para Larne e Belfast, em cujos
estaleiros foi construído o Titanic. Chegada e visita panorâmica desta capital, para conhecer o seu centro histórico,
que se destaca pela torre do Relógio, e os bairros católicos
e protestantes, etc. Jantar e acomodação.

PREÇO BASE

ST7204

16

14

3.075 $

ST7205

11

8

2.150 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SEXTA-FEIRA: BELFAST
LONDRES
Café da manhã irlandês. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em voo com destino a Londres.
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre para percorrer
lugares tão emblemáticos como Oxford St, Knightsbridge
Road, Hyde Park etc. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BRASIL - DUBLIM
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SÁBADO: DUBLIM
Chegada em Dublim e traslado ao hotel. Tempo livre que
pode ser aproveitado para conhecer os famosos pubs da
cidade. Jantar e acomodação.
DOMINGO: DUBLIM - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica: a Merrion
Square, a O’Connel st, o Museu de História Natural, o Palácio da Justiça, o Phoenix Parque, o Bairro das Embaixadas,
etc. Tempo livre ou visita opcional de Dublim Histórico, visitando a Trinity College, irmanada com Oxford e Cambridge, uma das seis universidades inglesas mais antigas do
mundo, e hoje em dia uma expresão de arquitetura georgiana do século XVIII; e a catedral gótica de Saint Patrick,
dedicada ao padroeiro da cidade e muito querida por protestantes e católicos. Depois do almoço, saída via Limerick
para Tralee, fundada no século XII pelos anglonormandos.
Tempo livre para admirar seus monumentos históricos e,
em seguida, Continuação paraté nosso hotel no Condado
de Kerry. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia completo pela
Península de Dingle, onde se une a natureza selvagem
com mais de 2.000 jazidas arqueológicas, e a Killarney,
centro turístico mais visitado da Irlanda, e que serviu de
inspiração a poetas e escritores. A continuar percorreremos o Parque Nacional de Killarney, onde daremos um
passeio em carro de cavalos, desfrutando de bosques,
lagos e hermosisimos paisagens. Regresso ao hotel. Na
noite assistência opcional um espetáculo de música folclórica tradicional irlandesa. Jantar e acomodação no
Condado de Kerry.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE KERRY - GALWAY
Café da manhã irlandês. Saída por Adare, uma pequena cidade com casas de telhados de palha e sua Abadia
medieval, a Bunratty. Entrada ao Castelo do século XV,
que foi habitado pela importante família O’Brien, sendo
considerados como os descendentes de Brian Ború, o último grande rei celta, e também conheceremos a coleção
Gort. Continuação para Moher, com pe-nhascos de 200m
de altura ao longo de 8km. Desde a Torre O’Brien teremos a mais bela vista da costa. Continuação para Galway
pela Região de Burren. Chegada e tempo livre. Jantar e
acomodação.
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SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a Trafalgar Sq,
o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall, etc. (Esta
visita poderá ser realizada eventualmente no dia anterior).
Tarde livre ou excursão opcional ao Castelo de Windsor,
o maior e mais antigo castelo habitado do mundo e uma
das residências oﬁciais da monarquia britânica há mais de
900 anos. Regresso a Londres. Se desejar, poderá realizar
opcional um passeio noturno incluindo uma bebida num
típico pub londrino. Acomodação.
POR
O TAS VI
OR
VITOR
TOR
RIAN
IANAS
ANAS · D
DUBL
UBL
LIM
IM

QUARTA-FEIRA: GALWAY - LONDONDERRY
Café da manhã irlandês. Saída para o Parque Nacional de
Connemara, onde sobrevivem a cultura e a lingua gaélica,
e também um dos lugares favoritos pela maioria dos irlandeses, percorrendo o Lago de Inagh e visitando a Abadia
de Kylemore. À continuação, iremos ao ﬁorde de Killary,
onde realizaremos um passeio em barco. Almoço no caminho. Continuação para Ulster (Irlanda do Norte), onde,
depois de cruzar a fronteira, chegaremos a uma das suas
cidades mais emblemáticas, Londonderry. Cidade amuralhada que desde a sua fundação, em 1613, tem sido palco
de grande rivalidade entre seus habitantes por questões
religiosas e por interesses políticos. Uma divisão que afeta
inclusive ao seu nome, já que enquanto os protestantes,
partidários de pertencer ao Reino Unido, preferem chamála de Londonderry, os católicos, partidários da união com
a República da Irlanda, a chamam de Derry. Hoje em dia,
devido aos esforços realizados por seus habitantes, reina
a harmonia entre ambas comunidades. Tempo livre para
conhecer esta cidade, testemunha viva da história dos séculos XX e XXI. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDONDERRY - BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída até a Calçada do Gigante,
considerado como um dos maiores atrativos da Irlanda.
Se trata de enormes blocos de basalto que, ao esfriar-se
rapidamente pelo contato com a água do mar, tomaram
formas fantásticas como a Cadeira dos desejos, o órgão, a
bota, a chaminé e a Porta do Gigante, além de uma inter-

DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
visita opcional ao Museu Britânico, onde poderá admirar,
além dos frisos do Parthenon, uma excelente seção de
Egiptologia, e À continuação, o monumento mais antigo
da cidade: a Torre de Londres, que data do ano 1066, onde
se encontram As Joias da Coroa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7205
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORK
Café da manhã. Saída para Cambridge e tempo livre para
passear por esta cidade universitária, que foi considerada
um dos melhores conjuntos em estilo Tudor de Grã Bretanha: Trinity College, Queens College, Igreja de Santa Maria,
etc. Continuação para York, fundada no ano 17 a.C. pelos
romanos, sendo a capital do Império durante alguns anos,
quando Séptimo Severo a converteu numa das duas capitais e se moveu até esta cidade para controlar o avanço
das suas legiões por estas terras. Realizaremos uma visita
guiada desta cidade que possui uma arquitetura espetacular, com construções que nos remontam a Inglaterra dos
séculos XII ao XIV. Conheceremos suas muralhas, o centro
histórico e o exterior da Catedral de São Pedro, a segunda maior em estilo gótico do norte da Europa, depois da
de Colônia. Continuação parao hotel no Condado de York.
Jantar e acomodação.
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TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORK - FOUNTAINS ABBEY - REGIÃO
DOS LAGOS - LIVERPOOL
Café da manhã. Saída a Fountains Abbey (entrada incluída), declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Um lugar maravilhoso onde a beleza natural da sua localização realça ainda mais esta abadia fundada pelos beneditinos em 1132, foi a abadia mais importante de Grã
Bretanha até o século XVI, onde Enrique VIII decretou a
dissolução dos mosteiros. Continuação para o noroeste da
Inglaterra. Almoço no caminho. Chegaremos à Região dos
Lagos, o maior parque nacional da Inglaterra, considerado
um dos lugares mais bonitos de todo o país, onde lagos
e montanhas se juntam num ambiente de espetaculares
paisagens. Realizaremos um passeio em barco pelo Lago
Windermere, o mais importante e maior de Inglaterra, no
coração da Região de Cumbria. Continuação para Liverpool, berço dos Beatles e famosa pela sua equipe de futebol Liverpool FC, e ponto de partida para as excursões
para o Parque Nacional de Snowdonia, o que tem contribuído em converter esta cidade num importante destino
turístico. Jantar e acomodação.

catedral, isolada e localizada entre espaços verdes, diferentemente de outras catedrais góticas que costumam
estar rodeadas de outras construções. Continuação parao impressionante círculo de pedras de Stonehenge, que
com uns 5.000 anos de antiguidade é considerado um
dos monumentos mais enigmáticos da humanidade (entrada incluída). Ainda não se sabe para que foi construído. Algumas teorias dizem que era um templo, e outras
que era um observatório astronômico ou um calendário
pré-histórico, por como está alinhado com o sol e a lua.
O sertô é que quando o visite, sentirá que há algo sagrado entre esses círculos de pedra. Continuação para
Londres. Se desejar, poderá realizar opcional um passeio
noturno incluindo uma bebida num típico pub londrino.
Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7204

QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL
Café da manhã. Visita panorâmica: estádio de futebol
do Anﬁeld, St. Nicolás, as Três Graças, centro histórico
e ﬁnanceiro, prefeitura, St. George’s Hall, William Brown
Street, Jardins de São Joao, zona das universidades, as
duas catedrais, o Bairro Chino, etc. Resto do dia livre ou
se desejar, visita opcional para conhecer a Liverpool dos
Beatles, onde conheceremos além do Beatles Story Museum, os lugares relacionados com a mítica banda: Docklands, Mathew Street, Strawberry ﬁelds Panny Lane e
o famoso The Cavern onde pararemos para tomar uma
cerveja. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON
- BRISTOL
Café da manhã. Saída para Chester, de origem romana,
que conserva as suas muralhas, as ruínas das termas
públicas e a catedral do século XV, com ruas formadas
por casas de estilo Tudor, sendo a mais popular delas
Eastgate Street, onde se encontra o famoso Relógio de
Eastgate, construído em 1897 devido à celebração do
Jubileo da Rainha Victoria. Continuação para Stratford
upon Avon. Tempo livre na cidade natal de Shakespeare
para conhecer seu centro histórico, com suas encantadoras casas tipicamente inglesas, e desfrutar da animação
das suas zonas comerciais repletas de lojas. Continuação
para Bristol, antiga cidade comercial. Tempo livre. Jantar
e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem romana,
declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para
conhecer os seus banhos públicos romanos, os seus extraordinários ediﬁcios georgianos e a maravilhosa Abadia
gótica. Continuação para Salisbury, antiga cidade medieval. Almoço. Tempo livre para conhecer a maravilhosa

3 + 1

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: Segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
Itinerário)
· Panorâmica de Dublim · Panorâmica de Belfast
· Panorâmica de Londres · Panorâmica de Liverpool
· Panorâmica de York
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo Itinerário)
· Tralee · Península de Dingle · Castelo de Bunratty com
entradas · Penhascos de Moher · Letterkenny · Abadía de
Kylemore com entradas · Passeio em barco pelo ﬁorde
de Killary · Calçada do Gigante · Parque Nacional de
Connemara · Parque Nacional de Killarney com passeio
em carruagem · Cambridge · Fountains Abbey com
entradas · Passeio em Barco pelo Lago Windemere ·
Região dos Lagos · Chester · Stratford upon Avon · Bristol
· Bath · Salisbury · Stonehenge com entradas

OPÇÃO NOITE EXTRA EM DUBLIM
Estes itinerários podem ser realizados com um dia mais
em Dublim à chegada (ST7204X e ST7205X). Ficando o
início do itinerário da seguinte maneira:

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Dublim
QUINTA-FEIRA: AMÉRICA - DUBLÍM
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SEXTA-FEIRA: DUBLÍM
Chegada a Dublim e translado ao hotel. Resto do dia livre
em que poderá aproveitar para conhecer a cidade e seus
famosos “pubs”. Acomodação.
SÁBADO: DUBLÍM
Café da manhã irlandês Dia livre para conhecer esta cidade, que sem dúvida é uma das cidades com um ambiente mais divertido e com mais vida de Europa. Ao dar
um passeio por suas ruas e ajudado pela hospitalidade de
suas gentes, se submergirá em sua história, desde suas
raízes vikingas na ribeira do Liffey, até as igrejas medievais
com seus restos mumiﬁcados e suas relíquias sagradas,
passando pelas elegantes ruas georgianas ou as animadas ruas comerciais. Ademais, por suposto, ao passear por
Tempere Bar, desfrutará porque comprovará que em Dublim a música é um elemento representativo, o que é natural, pois grandes artistas como U2, ou Sinead O ‘Connor
começaram nesta cidade. Sem esquecer as fontes das que
bebem seus sons, a música tradicional irlandesa, e as lendas, cujas melodias líricas seguem intrigando e inﬂuindo
nas novas gerações. Todo um dia para desfrutar de uma
cidade maravilhosa. Jantar e acomodaçao.
Suplemento sobre o preço de: 165 $ Duplo / 310 $ Single

Belvedere
CityNorth
Co. Kerry
The Rose
Earl of Desmond
Galway
The Connacht
Clayton
Londonderry City
Ramada Da Vincis
Belfast
Ramada Encore City Centre
Maldron Belfast
Londres
Novotel London West
Holiday Inn London West
Yorkshire
Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Liverpool
Campanile
Holiday Inn City Centre
Bristol
Holiday Inn Bristol City Centre
Novotel Bristol Centre

SITUAÇÃO

CAT.

Centro
Gormanstown
Tralee
Tralee
Cidade
Cidade
Centro
Cidade
Cidade
Aeroporto
Cidade
Cidade
Bradford
Bradford
Centro
Centro
Centro
Centro

3*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
1ª
1ª
TurS
Tur
Tur
TurS
1ª
1ª

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 12 MAI / 22 SET
ITIN.

ST7204
Seleção
ST7205
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

16

14

11

8

DUPLO

SINGLE

Dublim - Londres
3.075
3.915
Dublim - Londres
2.150
2.690
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ST7206

ST7206X

IRLANDA, ESCÓCIA E INGLATERRA

VIST
VIS
STA
TA DO
DO LAG
LAGO K
LAGO
KIL
ILLARN
ILL
ARNEY
ARN
NEY
EY · KERR
RR
RY

ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7206

18

18

3.510 $

ST7206X

19

18

3.675 $

COMOÇO DO ITINERÁRIO ST7206X
QUINTA-FEIRA: AMÉRICA - DUBLÍM
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SEXTA-FEIRA: DUBLÍM
Chegada a Dublim e translado ao hotel. Resto do dia livre
em que poderá aproveitar para conhecer a cidade e seus
famosos “pubs”. Acomodação.
SÁBADO: DUBLÍM
Café da manhã irlandês Dia livre para conhecer esta cidade, que sem dúvida é uma das cidades com um ambiente mais divertido e com mais vida de Europa. Ao dar
um passeio por suas ruas e ajudado pela hospitalidade de
suas gentes, se submergirá em sua história, desde suas
raízes vikingas na ribeira do Liffey, até as igrejas medievais
com seus restos mumiﬁcados e suas relíquias sagradas,
passando pelas elegantes ruas georgianas ou as animadas
ruas comerciais. Jantar e acomodaçao.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7206
SEXTA-FEIRA: BRASIL - DUBLIM
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SÁBADO: DUBLIM
Chegada em Dublim e traslado ao hotel. Tempo livre que
pode ser aproveitado para conhecer os famosos pubs da
cidade. Jantar e acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: DUBLIM - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica: a Merrion
Square, a O’Connel st, o edifício Central dos Correios, o
Museu de História Natural, o Palácio da Justiça, o Phoenix
Parque, o Bairro das Embaixadas, etc. Tempo livre ou visita
opcional de Dublim Histórico, visitando a Trinity College,
uma das seis universidades inglesas mais antigas do mundo, e a catedral de Saint Patrick, dedicada ao padroeiro da
cidade e muito querida por protestantes e católicos, que
além de ser um local de culto, também possui um museu
da história da Irlanda. Depois do almoço, saída via Limerick
para Tralee, fundada no século XII pelos anglonormandos.
Tempo livre e continuação paraté nosso hotel no Condado
de Kerry. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão pela Península de Dingle, onde se une a natureza selvagem com mais de 2.000
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jazidas arqueológicas, e a Killarney,. A continuar percorreremos o Parque Nacional de Killarney, onde daremos
um passeio em carro de cavalos, desfrutando de bosques,
lagos e hermosisimos paisagens. Regresso ao hotel. Na
noite assistência opcional um espetáculo de música folclórica tradicional irlandesa. Jantar e acomodação no
Condado de Kerry.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE KERRY - GALWAY
Café da manhã irlandês. Saída por Adare, com casas de
telhados de palha e sua Abadia medieval, a Bunratty. Entrada ao Castelo do século XV, e também conheceremos a
coleção Gort. Continuação para Moher, com penhascos de
200m de altura ao longo de 8km. Desde a Torre O’Brien
teremos a mais bela vista da costa. Continuação para Galway. Chegada. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: GALWAY - LONDONDERRY
Café da manhã irlandês. Saída para o Parque Nacional de
Connemara, onde sobrevivem a cultura e a lingua gaélica, e também um dos lugares favoritos pela maioria dos
irlandeses, percorrendo o Lago de Inagh e visitando a
Abadia de Kylemore. À continuação, iremos ao ﬁorde de
Killary, onde realizaremos um passeio em barco. Almoço
no caminho. Continuação para Ulster (Irlanda do Norte),
onde, depois de cruzar a fronteira, chegaremos a Londonderry. Cidade amura-lhada que desde a sua fundação,
em 1613, tem sido palco de grande rivalidade entre seus
habitantes por questões religiosas e por interesses políticos. Tempo livre para conhecer cidade, testemunha viva
da história dos séculos XX e XXI. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDONDERRY - EDIMBURGO
Café da manhã irlandês. Saída até a Calçada do Gigante. Se trata de 40.000 enormes blocos de basalto que,
ao esfriar-se rapidamente, há 60 milhões de anos, pelo
contato com a água do mar, tomaram formas fantásticas.
A continuar, cruzaremos em ferry de Larne a Cainryan e
continuaremos a Edimburgo, capital da Escócia. Tempo
livre para conhecer a animação das suas ruas e o encanto
dos seus edifícios. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Milha
Real e o legendário Castelo, o Palácio de Holyrood
House, o antigo Parlamento, sede dos Tribunais, a
New Town, a National Gallery, a Calton Hill, etc. Almoço. Tarde livre ou visita opcional ao interior do
Castelo e do Palácio de Holyrood House, e pela noite
se desejar visita opcional de Edimburgo Inédito: Dean
Village, Fettes College e Porto de Leith, tomando um
drinque em um dos seus pubs de ambiente marinheiro. Acomodação.
SÁBADO: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída para as Terras Altas.
Passaremos em primeiro lugar por Culloden, onde teve
lugar a última batalha do Reino Unido, em 1746, entre
ingleses e escoceses, e em seguida, visitaremos o Cas-

telo de Cawdor e seus belíssimos jardins. Continuação
para Inverness e tempo livre na capital das Terras Altas
da Escócia, que pode ser aproveitado para contemplar
o atrativo conjunto monumental da cidade, da colina do
Castelo, ou visitar a mesma. Se desejar poderá realizar
uma inesquecível excursão opcional que inclui um passeio em barco pelo mítico Lago Ness até as ruínas do
Castelo Urquhart. Jantar e acomodação nas Terras Altas.
DOMINGO: TERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Café da manhã escocês. Abandonaremos as Terras Altas, passando em nosso percurso por Fort William, às
margens do Loch Linne, Glencoe e a zona montanhosa
dos Trossachs até Stirling, onde visitaremos seu castelo,
um dos mais importantes da Escócia e lugar de refúgio e
coroação da rainha Maria Estuardo, quando ainda era um
bebé de poucos meses e testemunha de algumas das batalhas escocesas de maior relevância, como Stirling Bridge, e a de Bannockburn, que supôs em seu momento o
reconhecimento da Escócia como nação independente.
Almoço. Continuação para Glasgow, um dos melhores
exemplos de cidade vitoriana. Visita panorâmica: a Catedral, a Grande Mesquita Central, as vistas da Universidade, a Prefeitura, etc. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW - DURHAM - CONDADO DE YORK
Café da manhã. Saída para Inglaterra, desfrutando em
nosso percurso das belas paisagens que fazem parte
da histórica fronteira entre a Escócia e a Inglaterra.
Chegada em Durham e tempo livre para conhecer esta
histórica cidade e sua catedral, Patrimônio da Humanidade, considerada como o maior e o mais perfeito
monumento de estilo arquitetônico normando na Inglaterra. Continuação para York, fundada no ano 17
a.C. pelos romanos. Realizaremos uma visita guiada
desta cidade que possui uma arquitetura espetacular,
com construções que nos remontam a Inglaterra dos
séculos XII ao XIV. Conheceremos suas muralhas, o
centro histórico e o exterior da Catedral de São Pedro,
a segunda maior em estilo gótico do norte da Europa, depois da de Colônia. Continuação parao hotel no
Condado de York. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORK - FOUNTAINS ABBEY - REGIÃO
DOS LAGOS - LIVERPOOL
Café da manhã. Saída a Fountains Abbey (entrada incluída), declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Um lugar maravilhoso onde a beleza natural da sua localização realça ainda mais esta abadia fundada pelos
beneditinos em 1132, foi a abadia mais importante de Grã
Bretanha até o século XVI, onde Enrique VIII decretou a
dissolução dos mosteiros. Continuação para o noroeste da
Inglaterra. Almoço no caminho. Chegaremos à Região dos
Lagos, o maior parque nacional da Inglaterra, onde lagos
e montanhas se juntam num ambiente de espetaculares
paisagens. Realizaremos um passeio em barco pelo Lago
Windermere, o mais importante e maior de Inglaterra, no
coração da Região de Cumbria. Continuação para Liverpool, berço dos Beatles e famosa pela sua equipe de fu-
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1 Terras Altas

2 Edimburgo

Glasgow 1
Londonderry 1
IRLANDA
Galway 1

1 York
2 Liverpool

1 ó 2

Dublim
2

Kerry

Bristol 1

QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL
Café da manhã. Visita panorâmica: estádio de futebol
do Anﬁeld, St. Nicolás, as Três Graças, centro histórico
e ﬁnanceiro, prefeitura, St. George’s Hall, William Brown
Street, Jardins de São Joao, as duas catedrais, o Bairro
Chino, etc. Resto do dia livre ou se desejar terá a possibilidade de realizar uma visita opcional para conhecer a Liverpool dos Beatles, onde conheceremos além do Beatles
Story Museum, os lugares relacionados com a mítica banda: Docklands, Mathew Street, Strawberry ﬁelds Panny
Lane e o famoso The Cavern onde pararemos para tomar
uma cerveja. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON
- BRISTOL
Café da manhã. Saída para Chester, de origem romana,
que conserva as suas muralhas, as ruínas das termas
públicas e a catedral do século XV, com ruas formadas
por casas de estilo Tudor, sendo a mais popular delas
Eastgate Street, onde se encontra o famoso Relógio de
Eastgate, construído em 1897 devido à celebração do
Jubileo da Rainha Victoria. Continuação para Stratford
upon Avon. Tempo livre na cidade natal de Shakespeare para conhecer seu centro histórico, com suas encantadoras casas tipicamente inglesas, e desfrutar da
animação das suas zonas comerciais repletas de lojas.
Continuação para Bristol, antiga cidade comercial. Tempo livre. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - SALISBURY STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem romana,
declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para
conhecer os seus banhos públicos romanos, os seus
extraordinários ediﬁcios georgianos e a maravilhosa
Abadia gótica. Continuação para Salisbury, antiga cidade medieval. Almoço. Tempo livre para conhecer a
maravilhosa catedral, isolada e localizada entre espaços
verdes, diferentemente de outras catedrais góticas que
costumam estar rodeadas de outras construções. Continuação parao impressionante círculo de pedras de
Stonehenge, que com uns 5.000 anos de antiguidade é
considerado um dos monumentos mais enigmáticos da
humanidade (entrada incluída). Algumas teorias dizem
que era um templo, e outras que era um observatório
astronômico ou um calendário pré-histórico, por como
está alinhado com o sol e a lua. O sertô é que quando o
visite, sentirá que há algo sagrado entre esses círculos
de pedra. Continuação para Londres. Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a
Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert
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tebol Liverpool FC, e ponto de partida para as excursões
para o Parque Nacional de Snowdonia, o que tem contribuído em converter esta cidade num importante destino
turístico. Jantar e acomodação.
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Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada eventualmente
no dia anterior). Tarde livre ou excursão opcional fora de
Londres, para descobrir um dos lugares mais famosos da
tradição britânica: O Castelo de Windsor, o maior e mais
antigo castelo habitado do mundo e uma das residências oﬁciais da monarquia britânica há mais de 900 anos.
Conheceremos seu interior, com destaque a Capela de
São Jorge, do início do século XVI, construída em estilo
Tudor e lugar onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra, entre eles o famoso Enrique VIII e a sua terceira esposa Jane Seymour; e os Apartamentos do Estado, com
importantes obras de grandes artistas como Canaletto,
Rembrandt e Rubens entre outros. Regresso a Londres
para terminar de conhecer a cidade. Se desejar, poderá
realizar opcionalmente um “Pub Tour” incluindo uma
consumação em um típico pub londrino. Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
visita opcional ao Museu Britânico, com peças de todos
o s territórios que ﬁzeram parte do Império Britânico, e
onde poderá admirar, além dos frisos do Parthenon, uma
excelente seção de Egiptologia, e à continuação, o monumento mais antigo da cidade: a Torre de Londres, que
data do ano 1066, onde se encontram As Joias da Coroa.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE
Dublim

NOME

Belvedere
CityNorth
Co. Kerry
The Rose
Earl of Desmond
Galway
The Connacht
Clayton
Londonderry City
Ramada Da Vincis
Edimburgo Ibis South Bridge
Leonardo City Centre
Terras Altas Ben Wyvis
Macdonald Aviemore Resort
Glasgow
Novotel Glasgow
Holiday Inn Express Riverside
Yorkshire
Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Liverpool
Campanile
Holiday Inn City Centre
Bristol
Holiday Inn Bristol City Centre
Novotel Bristol Centre
Londres
Novotel London West
Holiday Inn London West

SITUAÇÃO

CAT.

Centro
Gormanstown
Tralee
Tralee
Cidade
Cidade
Centro
Cidade
Centro
Centro
Strathpeffer
Aviemore
Centro
Centro
Bradford
Bradford
Centro
Centro
Centro
Centro
Cidade
Cidade

3*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
TurS
TurS
Tur
1ª
1ª
Tur
TurS
Tur
Tur
TurS
1ª
1ª
1ª
1ª

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 18
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Dublim
· Castelo de Cawdor com entradas
· Panorâmica de Glasgow
· Panorâmica de Edimburgo
· Castelo de Stirling com entradas
· Panorâmica de York
· Panorâmica de Liverpool
· Panorâmica de Londres
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Tralee
· Península de Dingle
· Castelo de Bunratty com entradas
· Penhascos de Moher
· Londonderry
· Abadía de Kylemore com entradas
· Passeio em barco pelo ﬁorde de Killary
· Calçada do Gigante
· Parque Nacional de Connemara
· Parque Nacional de Killarney com passeio em carruagem
· As Terras Altas (Higlands)
· Inverness
· Durham
· Condado Yorkshire
· Cambridge
· Fountains Abbey com entradas
· Passeio em Barco pelo Lago Windemere
· Região dos Lagos
· Chester
· Stratford upon Avon
· Bristol
· Bath
· Salisbury
· Stonehenge com entradas

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 12 MAI / 22 SET
ITIN.

ST7206
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

18

18

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Dublim - Londres
3.510
4.475
TEMPORADA 11 MAI / 21 SET

ITIN.

ST7206X
Seleção

19

18

DUPLO

SINGLE

Dublim - Londres
3.675
4.785
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ST7207

IRLANDA, ESCÓCIA E LONDRES

CASTEL
CA
CAS
TE
ELO D
DE
E WIND
ND
N
DSOR
SOR · WIN
WIN
NDSO
DSOR
R

ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7207

14

12

3.020 $

ST7208

11

12

2.185 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - DUBLIM
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SÁBADO: DUBLIM
Chegada em Dublim e traslado ao hotel. Tempo livre que
pode ser aproveitado para conhecer os famosos pubs da
cidade. Jantar e acomodação.
DOMINGO: DUBLIM - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica: a Merrion
Square, a rua O’Connel, o edifício Central dos Correios
(onde foi declarada a República da Irlanda em 1916), o
Museu de História Natural, o Palácio da Justiça, o Phoenix
Parque, o Bairro das Embaixadas, etc. Tempo livre ou visita
opcional de Dublim Histórico, visitando a Trinity College,
irmanada com Oxford e Cambridge, uma das seis universidades inglesas mais antigas do mundo. Mandada construir
por Isabel I (1592) para evitar que os estudantes irlandeses fossem estudar na Europa católica e retornassem com
idéias anti-reformistas. Hoje em dia uma expresão de arquitetura georgiana do século XVIII; e a catedral gótica de
Saint Patrick, dedicada ao padroeiro da cidade e muito
querida por protestantes e católicos, que além de ser um
local de culto, também possui um museu da história da
Irlanda. Depois do almoço, saída via Limerick para Tralee,
fundada no século XII pelos anglonormandos. Tempo livre
para admirar seus monumentos históricos e, em seguida,
Continuação paraté nosso hotel no Condado de Kerry.
Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão pela Península de Dingle, onde se une a natureza selvagem com mais de 2.000
jazidas arqueológicas, e a Killarney, centro turístico mais
visitado da Irlanda, e que serviu de inspiração a poetas e
escritores. A continuar percorreremos o Parque Nacional
de Killarney, onde daremos um passeio em carro de cavalos, desfrutando de bosques, lagos e hermosisimos paisagens. Regresso ao hotel. Na noite assistência opcional
um espetáculo de música folclórica tradicional irlandesa.
Jantar e acomodação no Condado de Kerry.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE KERRY - GALWAY
Café da manhã irlandês. Saída por Adare, com casas de
telhados de palha e sua Abadia medieval, a Bunratty.
Entrada ao Castelo do século XV, que foi habitado pela
família O’Brien, sendo considerados como os descendentes de Brian Ború, o último grande rei celta, e também
conheceremos a coleção Gort. Continuação para Moher,
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com penhascos de 200m de altura ao longo de 8km.
Desde a Torre O’Brien teremos a mais bela vista da costa.
Continuação para Galway pela Região de Burren. Jantar
e acomodação.
QUARTA-FEIRA: GALWAY - LONDONDERRY
Café da manhã irlandês. Saída para o Parque Nacional
de Connemara, onde sobrevivem a cultura e a lingua
gaélica, e um dos lugares favoritos pela maioria dos
irlandeses, percorrendo o Lago de Inagh e visitando a
Abadia de Kylemore. À continuação, iremos ao ﬁorde de
Killary, onde realizaremos um passeio em barco. Almoço
no caminho. Continuação para Ulster (Irlanda do Norte),
onde, depois de cruzar a fronteira, chegaremos a uma
das suas cidades mais emblemáticas, Londonderry. Cidade amuralhada que desde a sua fundação, em 1613, tem
sido palco de grande rivalidade entre seus habitantes
por questões religiosas e por interesses políticos. Uma
divisão que afeta inclusive ao seu nome, já que enquanto
os protestantes, partidários de pertencer ao Reino Unido,
preferem chamá-la de Londonderry, os católicos, partidários da união com a República da Irlanda, a chamam
de Derry. O momento de máxima tensão entre as duas
comunidades foi em 30 de janeiro de 1972, no chamado
Domingo Sangrento, quando um grupo de pessoas, entre adultos e meninos não armados, morreram na cidade
por causa dos disparos da força paraquedista britânica
após uma manifestação a favor dos Direitos Civis para
os católicos da Irlanda do Norte, no bairro de Bogside.
Hoje em dia devido aos esforços realizados por seus
habitantes, reina a harmonia entre ambas comunidades.
Tempo livre para conhecer esta cidade, testemunha viva
da história dos séculos XX e XXI. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDONDERRY - EDIMBURGO
Café da manhã irlandês. Saída até a Calçada do Gigante,
um dos maiores atrativos da Irlanda. Se trata de 40.000

enormes blocos de basalto que, ao esfriar-se rapidamente, há 60 milhões de anos, pelo contato com a água do
mar, tomaram formas fantásticas como a Cadeira dos
desejos, o órgão, a bota, a chaminé e a Porta do Gigante,
além de uma interminável calçada que, segundo a lenda,
foi construida pelo gigante Finn Mac Cool para poder passar a Escócia sem se molhar os pés. O curioso deste lugar
é que as colunas vão descendo à medida que se aproximam ao mar, e por isso é considerada uma calçada por
onde os gigantes poderiam ir sem problema de uma ilha a
outra. Além disso, a maioria das colunas têm forma hexagonal, exatamente como as calçadas antigas. A continuar,
cruzaremos em ferry de Larne a Cainryan e continuaremos
a Edimburgo, capital da Escócia e uma das cidades com
mais bonitas da Europa. Tempo livre para conhecer a animação das suas ruas e o encanto dos seus edifícios. Jantar
e acomodação.
SEXTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Milha Real
e o legendário Castelo, o Palácio de Holyrood House, o
antigo Parlamento, sede dos Tribunais, a New Town, a National Gallery, com telas de renomados pintores, a Calton
Hill, uma das sete colinas convertida em “acrópolis” ao
construir vários monumentos que lembram aos de Atenas,
comemorativos das vitórias sobre Napoleão, etc. Almoço.
Restante do dia livre, que pode ser aproveitado para realizar uma visita opcional ao interior do Castelo e do Palácio
de Holyrood House, residência real e pela noite se desejar
visita opcional de Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes
College e Porto de Leith, tomando um drinque em um dos
seus pubs de ambiente marinheiro. Acomodação.
SÁBADO: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída para as Terras Altas. Passaremos por Culloden, onde teve lugar a última batalha
do Reino Unido, em 1746, entre ingleses e escoceses,
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e em seguida, visitaremos o Castelo de Cawdor e seus
belíssimos jardins. Conheceremos esta magníﬁca construção do século XIV, cheia de lendas e que pertenceu
ao Clã Calder, e hoje em dia é a residência da Condessa
de Cawdor. Continuação para Inverness e tempo livre na
capital das Terras Altas da Escócia, que pode ser aproveitado para contemplar o atrativo conjunto monumental
da cidade, da colina do Castelo, ou visitar a mesma. Se
desejar poderá realizar uma inesquecível excursão opcional que inclui um passeio em barco pelo mítico Lago
Ness até as ruínas do Castelo Urquhart. Jantar e acomodação nas Terras Altas.
DOMINGO: TERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Café da manhã escocês. Abandonaremos as Terras Altas,
passando em nosso percurso por Fort William, às margens
do Loch Linne, Glencoe e a zona montanhosa dos Trossachs até Stirling, onde visitaremos seu castelo, um dos
mais importantes da Escócia e lugar de refúgio e coroação
da rainha Maria Estuardo, quando ainda era um bebé de
poucos meses e testemunha de algumas das batalhas
escocesas de maior relevância, como Stirling Bridge, ganhada por William Wallace em 1297, personagem popularizado pelo ﬁlme “Coração Valente”, protagonizado por Mel
Gibson, e a de Bannockburn, que supôs em seu momento
o reconhecimento da Escócia como nação independente.
Almoço. Continuação para Glasgow, considerada como
um dos melhores exemplos de cidade vitoriana. Visita panorâmica: a Catedral, a Grande Mesquita Central, as vistas
da Universidade, a Prefeitura, George Square, etc. Jantar
e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7208
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
LONDRES
Café da manhã escocês. Tempo livre até a hora indicada
do traslado ao aeroporto para pegar um voo com destino a Londres. Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre
ou poderá realizar um “Pub Tour” opcional incluindo uma
consumação em um típico pub londrino. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a
Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert
Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada no dia anterior). Tarde livre ou excursão opcional fora de Londres,
para descobrir um dos lugares mais famosos da tradição
britânica: O Castelo de Windsor, o maior e mais antigo
castelo habitado do mundo e uma das residências oﬁciais da monarquia britânica. Conheceremos seu interior,
com destaque a Capela de São Jorge, do início do século
XVI, construída em estilo Tudor e lugar onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra, entre eles o famoso Enrique

VIII e a sua terceira esposa Jane Seymour; e os Apartamentos do Estado. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo Londres, percorrendo lugares mundialmente famosos como o
Soho e o animado Covent Garden, ou desfrutar de algum
dos musicais que se apresentam na cidade, ou continuar
conhecendo outros monumentos da capital inglesa. Visita opcional ao Museu Britânico, com peças de todos
os territórios que ﬁzeram parte do Império Britânico, e
onde poderá admirar, além dos frisos do Parthenon, uma
excelente seção de Egiptologia, e À continuação, o monumento mais antigo da cidade: a Torre de Londres, que
data do ano 1066, onde se encontram As Joias da Coroa.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7207

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 12
Visita com guia local e/ou excursões (segundo itinerario)
· Panorâmica de Dublim
· Castelo de Cawdor com entradas
· Panorâmica de Glasgow
· Panorâmica de Edimburgo.
· Castelo de Stirling com entradas
· Panorâmica de Londres
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(segundo itinerario)
· Tralee · Península de Dingle · Castelo de Bunratty com
entradas · Penhascos de Moher · Londonderry · Abadía
de Kylemore com entradas · Passeio em barco pelo ﬁorde
de Killary · Calçada do Gigante · Parque Nacional de
Connemara · Parque Nacional de Killarney com passeio
em carruagem · As Terras Altas (Higlands) · Inverness

OPÇÃO NOITE EXTRA EM DUBLIM
Estes itinerários podem ser realizados com um dia mais
em Dublim à chegada (ST7207X e ST7208X). Ficando o
início do itinerário da seguinte maneira:
QUINTA-FEIRA: AMÉRICA - DUBLIM
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SEXTA-FEIRA: DUBLIM
Chegada a Dublim e translado ao hotel. Resto do dia livre
em que poderá aproveitar para conhecer a cidade e seus
famosos “pubs”. Acomodação.
SÁBADO: DUBLIM
Café da manhã irlandês Dia livre para conhecer esta cidade, que sem dúvida é uma das cidades com um ambiente mais divertido e com mais vida de Europa. Ao dar
um passeio por suas ruas e ajudado pela hospitalidade de
suas gentes, se submergirá em sua história, desde suas
raízes vikingas na ribeira do Liffey, até as igrejas medievais
com seus restos mumiﬁcados e suas relíquias sagradas,
passando pelas elegantes ruas georgianas ou as animadas ruas comerciais. Ademais, por suposto, ao passear por
Tempere Bar, desfrutará porque comprovará que em Dublim a música é um elemento representativo, o que é natural, pois grandes artistas como U2, ou Sinead O ‘Connor
começaram nesta cidade. Sem esquecer as fontes das que
bebem seus sons, a música tradicional irlandesa, e as lendas, cujas melodias líricas seguem intrigando e inﬂuindo
nas novas gerações. Todo um dia para desfrutar de uma
cidade maravilhosa. Jantar e acomodaçao.
Suplemento sobre o preço de: 165 $ Duplo / 310 $ Single

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Dublim

Belvedere
CityNorth
Co. Kerry
The Rose
Earl of Desmond
Galway
The Connacht
Clayton
Londonderry City
Ramada Da Vincis
Edimburgo Ibis South Bridge
Leonardo City Centre
Terras Altas Ben Wyvis
Macdonald Aviemore Resort
Glasgow
Novotel Glasgow
Holiday Inn Express Riverside
Londres
Novotel London West
Britannia International

SITUAÇÃO

CAT.

Centro
Gormanstown
Tralee
Tralee
Cidade
Cidade
Centro
Cidade
Centro
Centro
Strathpeffer
Aviemore
Centro
Centro
Cidade
Cidade

3*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
TurS
TurS
Tur
1ª
1ª
Tur
1ª
1ª

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 12 MAI / 22 SET
ITIN.

ST7207
Seleção
ST7208
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

14

12

11

12

DUPLO

SINGLE

Dublim - Londres
3.020
3.745
Dublim - Glasgow
2.185
2.725
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PREÇO BASE

ST7203

9

9

1.580 $

ST7203X

10

9

1.745 $

COMOÇO DO ITINERÁRIO ST7203X
QUINTA-FEIRA: BRASIL - DUBLÍM
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SEXTA-FEIRA: DUBLÍM
Chegada a Dublim e translado ao hotel. Resto do dia livre
em que poderá aproveitar para conhecer a cidade e seus
famosos “pubs”. Acomodação.
SÁBADO: DUBLÍM
Café da manhã irlandês Dia livre para conhecer esta cidade, que sem dúvida é uma das cidades com um ambiente mais divertido e com mais vida de Europa. Ao dar
um passeio por suas ruas e ajudado pela hospitalidade de
suas gentes, se submergirá em sua história, desde suas
raízes vikingas na ribeira do Liffey, até as igrejas medievais
com seus restos mumiﬁcados e suas relíquias sagradas,
passando pelas elegantes ruas georgianas ou as animadas
ruas comerciais. Todo um dia para desfrutar de uma cidade maravilhosa. Jantar e acomodaçao.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7203
SEXTA-FEIRA: BRASIL - DUBLIM
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SÁBADO: DUBLIM
Chegada em Dublim e traslado ao hotel. Tempo livre que
pode ser aproveitado para conhecer os famosos pubs da
cidade. Jantar e acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: DUBLIM - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica: a Merrion
Square, a O’Connel st, o edifício Central dos Correios, o Museu de História Natural, o Palácio da Justiça, o Phoenix Parque, o Bairro das Embaixadas, etc. Tempo livre ou visita opcional de Dublim Histórico, visitando a Trinity College, uma
das seis universidades inglesas mais antigas do mundo.
Mandada construir por Isabel I (1592) para evitar que os estudantes irlandeses fossem estudar na Europa católica e retornassem com idéias anti-reformistas, e a catedral de Saint
Patrick, dedicada ao padroeiro da cidade e muito querida
por protestantes e católicos, que além de ser um local de
culto, também possui um museu da história da Irlanda. Depois do almoço, saída via Limerick para Tralee, fundada no
século XII pelos anglonormandos. Tempo livre para admirar
seus monumentos e, em seguida, continuação paraté nosso
hotel no Condado de Kerry. Jantar e acomodação.
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SEGUNDA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia completo pela
Península de Dingle, e a Killarney, centro turístico mais
visitado da Irlanda. A continuar percorreremos o Parque
Nacional de Killarney, onde daremos um passeio em carro
de cavalos, desfrutando de bosques, lagos e hermosisimos paisagens. Regresso ao hotel. Na noite assistência
opcional um espetáculo de música folclórica tradicional
irlandesa. Jantar e acomodação no Condado de Kerry.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE KERRY - GALWAY
Café da manhã irlandês. Saída por Adare, com casas de
telhados de palha e sua Abadia medieval, a Bunratty. Entrada ao Castelo, que foi habitado pela família O’Brien,
considerados como os descendentes de Brian Ború, o último grande rei celta, e conheceremos a coleção Gort. Continuação para Moher, com penhascos de 200m de altura
ao longo de 8km. Desde a Torre O’Brien teremos a mais
bela vista da costa. Continuação para Galway pela Região
de Burren. Chegada. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: GALWAY - LONDONDERRY
Café da manhã irlandês. Saída para o Parque Nacional de
Connemara, percorrendo o Lago de Inagh e visitando a
Abadia de Kylemore. À continuação, iremos ao ﬁorde de
Killary, onde realizaremos um passeio em barco. Almoço
no caminho. Continuação para Ulster (Irlanda do Norte),
onde, depois de cruzar a fronteira, chegaremos a Londonderry. Cidade amuralhada que desde a sua fundação, tem
sido palco de grande rivalidade entre seus habitantes por
questões religiosas e por interesses políticos. Hoje em dia
devido aos esforços realizados reina a harmonia. Tempo
livre para conhecer esta cidade, testemunha viva da história dos séculos XX e XXI. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDONDERRY - BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída até a Calçada do Gigante,
considerado como um dos maiores atrativos da Irlanda.
Se trata de 40.000 enormes blocos de basalto que, ao
esfriar-se rapidamente, há 60 milhões de anos, pelo contato com a água do mar, tomaram formas fantásticas.
Continuação para Larne e Belfast, em cujos estaleiros
foi construído o Titanic. Chegada e visita panorâmica
desta capital, para conhecer o seu centro histórico, que
se destaca pela torre do Relógio, e os bairros católicos
e protestantes, etc. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BELFAST - DUBLIM
Café da manhã irlandês. Manhã livre ou visita opcional
do museu “Titanic Experience”, inaugurado em março de
2012. Saída para Dublim. Almoço e tempo livre ou excursão opcional à Cervejaria Guinness, onde se produz uma
cerveja negra seca tipo stout, elaborada pela primeira vez
pelo cervejeiro Arthur Guinness, em 1759. Acomodação.
SÁBADO: DUBLIM
Café da manhã irlandês. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 9
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Dublim
· Panorâmica de Belfast
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Tralee
· Península de Dingle
· Castelo de Bunratty com entradas
· Penhascos de Moher
· Londonderry
· Abadía de Kylemore com entradas
· Passeio em barco pelo ﬁorde de Killary
· Calçada do Gigante
· Parque Nacional de Connemara
· Parque Nacional de Killarney com passeio em
carruagem

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Dublim

Belvedere
CityNorth
Co. Kerry
The Rose
Earl of Desmond
Galway
The Connacht
Clayton
Londonderry City
Ramada Da Vincis
Belfast
Ramada Encore City Centre
Maldron Belfast

SITUAÇÃO

CAT.

Centro
Gormanstown
Tralee
Tralee
Cidade
Cidade
Centro
Cidade
Cidade
Aeroporto

3*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
3*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 12 MAI / 22 SET
ITIN.

ST7203
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

9

9

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Dublim - Dublim
1.580
2.000
TEMPORADA 11 MAI / 21 SET

ITIN.

ST7203X
Seleção

10

9

DUPLO

SINGLE

Dublim - Dublim
1.745
2.310
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DIAS REFEIÇÕES
9

9

PREÇO BASE

1.580 $

DOMINGO: BRASIL - DUBLIM
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: DUBLIM
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre em que
você poderá usar para se ambientar aos seus famosos
Pubs. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: DUBLIM - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica: a Merrion
Square, a O’Connel st, com o monumento a Daniel
O’Connell e a Charles Stewart Parnell (os reis sem coroa
da República da Irlanda), o edifício Central dos Correios
(onde foi declarada a República da Irlanda em 1916), o
Museu de História Natural, o Palácio da Justiça, o Phoenix
Parque, o Bairro das Embaixadas, etc. Tempo livre ou visita
opcional de Dublim Histórico, visitando a Trinity College,
irmanada com Oxford e Cambridge, uma das seis universidades inglesas mais antigas do mundo. Mandada construir
por Isabel I (1592) para evitar que os estudantes irlandeses fossem estudar na Europa católica e retornassem com
idéias anti-reformistas. Hoje em dia uma expresão de arquitetura georgiana do século XVIII; e a catedral gótica de
Saint Patrick, dedicada ao padroeiro da cidade e muito
querida por protestantes e católicos, que além de ser um
local de culto, também possui um museu da história da
Irlanda. Depois do almoço, saída via Limerick para Tralee,
fundada no século XII pelos anglonormandos. Tempo livre
para admirar seus monumentos históricos e, em seguida,
continuação paraté nosso hotel no Condado de Kerry.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão pela Península de Dingle, onde se une a natureza selvagem com mais de 2.000
jazidas arqueológicas, e a Killarney, centro turístico mais
visitado da Irlanda, e que serviu de inspiração a poetas e
escritores. A continuar percorreremos o Parque Nacional
de Killarney, onde daremos um passeio em carro de cavalos, desfrutando de bosques, lagos e hermosisimos paisagens. Regresso ao hotel. Na noite assistência opcional
um espetáculo de música folclórica tradicional irlandesa.
Jantar e acomodação no Condado de Kerry.
QUINTA-FEIRA: CONDADO DE KERRY - BUNRATTY - MOHER GALWAY
Café da manhã irlandês. Saída por Adare, com casas de
telhados de palha e sua Abadia medieval, a Bunratty. Entrada ao Castelo, que foi habitado pela importante família
O’Brien, sendo considerados como os descendentes de
Brian Ború, o último grande rei celta, e também conheceremos a coleção Gort. Continuação para Moher, com penhascos de 200m de altura. Desde a Torre O’Brien teremos

a mais bela vista da costa. Continuação para Galway pela
Região de Burren. Chegada. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: GALWAY - P. N. DE CONNEMARA - LETTERKENNY
Café da manhã irlandês. Saída para o Parque Nacional de
Connemara, onde sobrevivem a cultura e a língua gaélica, e um dos lugares favoritos pela maioria dos irlandeses, percorrendo o Lago de Inagh e visitando a Abadia
de Kylemore. A continuação, iremos ao ﬁorde de Killary,
onde realizaremos um passeio em barco. Almoço no caminho. Continuación a Letterkenny. Chegada e tempo livre.
Jantar e acomodação.
SÁBADO: LETTERKENNY - LONDONDERRY - CALÇADA DO GIGANTE
- BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída para Ulster (Irlanda do
Norte), onde, depois de cruzar a fronteira, chegaremos
a Londonderry. Cidade amuralhada que desde a sua fundação, em 1613, tem sido palco de grande rivalidade entre
seus habitantes por questões religiosas e por interesses
políticos. Hoje em dia devido aos esforços realizados por
seus habitantes, reina a harmonia entre ambas comunidades. Tempo livre para conhecer esta cidade, testemunha
viva da história dos séculos XX e XXI. Continuação até a
Calçada do Gigante, considerado como um dos maiores
atrativos da Irlanda. Se trata de 40.000 enormes blocos
de basalto que, ao esfriar-se rapidamente, ha 60 milhões
de anos, pelo contato com a agua do mar, tomaram formas fantásticas como a Cadeira dos desejos, o órgão, a
bota, a chaminé e a Porta do Gigante, além de uma interminável calcada que, segundo a lenda, foi construída pelo
gigante Finn Mac Cool para poder passar a Escócia em se
molhar os pês. O curioso deste lugar e que as colunas vão
descendo a medida que se aproximam ao mar, e por isso e
considerada uma calcada por onde os gigantes poderiam
ir sem problema de uma ilha a outra. Além disso, a maioria
das colunas tem forma hexagonal, exatamente como as
calcadas antigas. Continuação para Larne e Belfast, em
cujos estaleiros foi construído o Titanic. Chegada e visita
panorâmica desta capital, para conhecer o seu centro histórico, que se destaca pela torre do Relógio, e os bairros
católicos e protestantes, etc. Jantar e acomodação.
DOMINGO: BELFAST - DUBLIM
Café da manhã irlandês. Manhã livre ou visita opcional
do museu “Titanic Experience”, inaugurado em março de
2012. Saída para Dublim. Almoço e tempo livre ou excursão opcional à Cervejaria Guinness, onde se produz uma
cerveja negra seca tipo stout, elaborada pela primeira vez
pelo cervejeiro Arthur Guinness, em 1759. Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 9
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Belfast
· Panorâmica de Dublim
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Tralee
· Península de Dingle
· Castelo de Bunratty com entradas
· Penhascos de Moher
· Letterkenny
· Abadía de Kylemore com entradas
· Passeio em barco pelo ﬁorde de Killary
· Calçada do Gigante
· Parque Nacional de Connemara
· Parque Nacional de Killarney com passeio em carruagem

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Dublim

Jurys Inn Parnell Street
Belvedere
Co. Kerry
Earl of Desmond
The Rose
Galway
The Connacht
Clayton
Letterkenny City
Clanree
Belfast
Ibis City Centre
Corrs Corner

SITUAÇÃO

CAT.

Centro
Centro
Tralee
Tralee
Cidade
Cidade
Londonderry
Letterkenny
Cidade
Newtonabbey

3*
3*
3*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 25 JUN / 10 SET
ITIN.

ST7400
Seleção

DIAS

9

REFEIÇÕES

9

DUPLO

SINGLE

Dublim - Dublim
1.580
2.000

SEGUNDA-FEIRA: DUBLIM
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.
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DIAS REFEIÇÕES
16

17

PREÇO BASE

3.485 $

DOMINGO: BRASIL - GLASGOW
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
Chegada em Glasgow, porta de entrada a Europa e traslado ao hotel. Tempo livre para começar a conhecer Glasgow, um dos centros culturais e econômicos mais ativos
da Europa. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: GLASGOW - EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Catedral, a
Grande Mesquita Central, as belas vistas da Universidade, a Prefeitura, George Square, etc. Tarde livre. Excursão
opcional a New Lanark, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, um antigo centro têxtil considerado
berço da Revolução Industrial. Este povoado do século
XVIII, adquiriu grande fama com Robert Owen, diretor do
complexo, pelas suas avançadas idéias sociais a favor dos
trabalhadores, que estavam ao menos um século a frente
da sua época. Continuação para Edimburgo, capital da Escócia. Tempo livre. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Milha Real
e o legendário Castelo, o Palácio de Holyrood House, o
antigo Parlamento, sede dos Tribunais, a New Town, a National Gallery, com telas de renomados pintores, a Calton
Hill, uma das sete colinas convertida em “acrópolis” ao
construir vários monumentos que lembram aos de Atenas,
comemorativos das vitórias sobre Napoleão, etc. Almoço.
Restante do dia livre, que pode ser aproveitado para realizar uma visita opcional ao interior do Castelo e do Palácio
de Holyrood House, residência real e pela noite se desejar
visita opcional de Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes
College e Porto de Leith, tomando um drinque em um dos
seus pubs de ambiente marinheiro. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída às Terras Altas, parando
no caminho em uma famosa destilaria de whisky escocês.
Visita das suas instalações e degustação. Continuação
para Inverness. Restante do tempo livre para passear pela
cidade e contemplar o atrativo conjunto arquitetônico da
colina do Castelo. Excursão opcional ao Castelo de Cawdor, passando por Culloden, lugar da última batalha entre
ingleses e escoceses. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: TERRAS ALTAS (INVERNESS)
Café da manhã escocês. Excursão pela região das Terras
Altas. Percorreremos o Wester Ross, uma das rotas mais
impressionantes até a costa, divisando montanhas, tranquilos lochs (lagos) e praias secretas. Beirando o Loch Maree e via Gairloch, chegada aos Inverewe Gardens, jardins
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subtropicais na mesma latitude que São Petersburgo, sob
a cálida inﬂuência da corrente do Golfo. Continuação para
The Falls of Measach, com breve parada para ver a cascata. Continuaremos ao Lago Ness para realizar um passeio
em barco até as ruínas do Castelo Urquhart. Regresso ao
hotel nas Terras Altas. Jantar e acomodação.
SÁBADO: TERRAS ALTAS - ILHA DE SKYE - FORT WILLIAM
Café da manhã escocês. Continuaremos nossa viagem
pelas Highlands ou Terras Altas, através de paisagens de
cascatas, lagos e bosques, até o Castelo de Eilean Donan,
um dos mais emblemáticos da Escócia, onde faremos uma
parada. Continuação para Ilha de Skye, pela qual realizaremos um percurso no qual conheceremos os “Kilt Rocks”,
impressionantes penhascos que despencam sobre o mar.
Para chegar ﬁnalmente a Armadale, no sul da ilha, onde
tomaremos um ferry que nos conduzirá à Mallaig e continuar, uma vez em terra ﬁrme, à Fort William, às margens
do Loch Linnhe e próximo a Ben Nevis, o monte mais alto
das Ilhas Britânicas. Jantar e acomodação.
DOMINGO: FORT WILLIAM - GLASGOW
Café da manhã escocês. Em primeiro lugar nos dirigiremos a Glencoe, onde na manhã de 13 de fevereiro de 1692
foram assassinados 38 membros do Clã McDonalds, por
não aceitar ao rei Guilherme de Orange. Continuação paratravés da zona montanhosa dos Trossachs até Stirling,
onde visitaremos seu castelo, um dos mais importantes
da Escócia e lugar de refúgio e coroação da rainha Maria

Estuardo, quando ainda era um bebé de poucos meses e
testemunha de algumas das batalhas escocesas de maior
relevância, como Stirling Bridge, ganhada por William Wallace em 1297, personagem popularizado pelo ﬁlme “Coração Valente”, protagonizado por Mel Gibson, e a de Bannockburn, que supôs em seu momento o reconhecimento
da Escócia como nação independente. Almoço. Continuação para Glasgow e tempo livre para continuar conhecendo esta cidade, considerada como um dos melhores
exemplos de cidade vitoriana. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
DUBLIM
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do traslado ao aeroporto para tomar um voo com destino a Dublim
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre
que pode ser aproveitado para conhecer os famosos pubs
da cidade. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: DUBLIM - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica: Merrion Square, a O’Connel st, com o monumento a Daniel O’Connell
e a Charles Stewart Parnell (os reis sem coroa da República da Irlanda), o edifício Central dos Correios (onde foi
declarada a República da Irlanda em 1916), o Museu de
História Natural, o Palácio da Justiça, o Phoenix Parque, o
Bairro das Embaixadas, etc. Tempo livre ou visita opcional
de Dublim Histórico, visitando a Trinity College, irmanada com Oxford e Cambridge, uma das seis universidades
inglesas mais antigas do mundo. Mandada construir por
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O’Brien, sendo considerados como os descendentes de
Brian Ború, o último grande rei celta, e também conheceremos a coleção Gort. Continuação para Moher, com penhascos de 200m de altura. Desde a Torre O’Brien teremos
a mais bela vista da costa. Continuação para Galway pela
Região de Burren. Chegada. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: GALWAY - P. N. DE CONNEMARA - LETTERKENNY
Café da manhã irlandês. Saída para o Parque Nacional de
Connemara, onde sobrevivem a cultura e a língua gaélica, e um dos lugares favoritos pela maioria dos irlandeses, percorrendo o Lago de Inagh e visitando a Abadia
de Kylemore. A continuação, iremos ao ﬁorde de Killary,
onde realizaremos um passeio em barco. Almoço no caminho. Continuación a Letterkenny. Chegada e tempo livre.
Jantar e acomodação.

Isabel I (1592) para evitar que os estudantes irlandeses
fossem estudar na Europa católica e retornassem com
idéias anti-reformistas. Hoje em dia uma expresão de arquitetura georgiana do século XVIII; e a catedral gótica de
Saint Patrick, dedicada ao padroeiro da cidade e muito
querida por protestantes e católicos, que além de ser um
local de culto, também possui um museu da história da
Irlanda. Depois do almoço, saída via Limerick para Tralee,
fundada no século XII pelos anglonormandos. Tempo livre para admirar seus monumentos e continuação paraté
nosso hotel no Condado de Kerry. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão pela Península de Dingle, onde se une a natureza selvagem com mais de 2.000
jazidas arqueológicas, e a Killarney, centro turístico mais
visitado da Irlanda, e que serviu de inspiração a poetas e
escritores. A continuar percorreremos o Parque Nacional
de Killarney, onde daremos um passeio em carro de cavalos, desfrutando de bosques, lagos e hermosisimos paisagens. Regresso ao hotel. Na noite assistência opcional
um espetáculo de música folclórica tradicional irlandesa.
Jantar e acomodação no Condado de Kerry.
QUINTA-FEIRA: CONDADO DE KERRY - BUNRATTY - MOHER GALWAY
Café da manhã irlandês. Saída por Adare, com casas de
telhados de palha e sua Abadia medieval, a Bunratty. Entrada ao Castelo, que foi habitado pela importante família

SÁBADO: LETTERKENNY - LONDONDERRY - CALÇADA DO GIGANTE
- BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída para Ulster (Irlanda do
Norte), onde, depois de cruzar a fronteira, chegaremos
a Londonderry. Cidade amuralhada que desde a sua fundação, em 1613, tem sido palco de grande rivalidade entre
seus habitantes por questões religiosas e por interesses
políticos. Hoje em dia devido aos esforços realizados por
seus habitantes, reina a harmonia entre ambas comunidades. Tempo livre para conhecer esta cidade, testemunha
viva da história dos séculos XX e XXI. Continuação até a
Calçada do Gigante, considerado como um dos maiores
atrativos da Irlanda. Se trata de 40.000 enormes blocos
de basalto que, ao esfriar-se rapidamente, ha 60 milhões
de anos, pelo contato com a agua do mar, tomaram formas fantásticas como a Cadeira dos desejos, o órgão, a
bota, a chaminé e a Porta do Gigante, além de uma interminável calcada que, segundo a lenda, foi construída pelo
gigante Finn Mac Cool para poder passar a Escócia em se
molhar os pês. O curioso deste lugar e que as colunas vão
descendo a medida que se aproximam ao mar, e por isso e
considerada uma calcada por onde os gigantes poderiam
ir sem problema de uma ilha a outra. Além disso, a maioria
das colunas tem forma hexagonal, exatamente como as
calcadas antigas. Continuação para Larne e Belfast, em
cujos estaleiros foi construído o Titanic. Chegada e visita
panorâmica desta capital, para conhecer o seu centro histórico, que se destaca pela torre do Relógio, e os bairros
católicos e protestantes, etc. Jantar e acomodação.
DOMINGO: BELFAST - DUBLIM
Café da manhã irlandês. Manhã livre ou visita opcional
do museu “Titanic Experience”, inaugurado em março de
2012. Saída para Dublim. Almoço e tempo livre ou excursão opcional à Cervejaria Guinness, onde se produz uma
cerveja negra seca tipo stout, elaborada pela primeira vez
pelo cervejeiro Arthur Guinness, em 1759. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: DUBLIM
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 17
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmicas de Edimburgo e Glasgow
· Castelo de Stirling com entradas
· Panorâmica de Belfast
· Panorâmica de Dublim
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Destilaria de whisky · Lago Ness (passeio em barco) ·
Castelo de Urquhart · Inverness · Wester Ross · Inverewe
Gardens com entradas · Castelo de Eilean Donan · Ilha de
Skye · Tralee · Península de Dingle · Castelo de Bunratty
com entradas · Penhascos de Moher · Letterkenny ·
Abadía de Kylemore com entradas · Passeio em barco
pelo ﬁorde de Killary · Calçada do Gigante · Parque
Nacional de Connemara · Parque Nacional de Killarney
com passeio em carruagem

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Glasgow

Novotel Glasgow
Holiday Inn Express Riverside
Ibis South Bridge
Leonardo City Centre
Ben Wyvis
Macdonald Aviemore Resort
Best Western Imperial
Ben Nevis
Isles of Glencoe / Ballachulish
Jurys Inn Parnell Street
Belvedere
Earl of Desmond
The Rose
The Connacht
Clayton
City
Clanree
Ibis City Centre
Corrs Corner

Centro
Centro
Centro
Centro
Strathpeffer
Aviemore
Centro
Centro
Glencoe
Centro
Centro
Tralee
Tralee
Cidade
Cidade
Londonderry
Letterkenny
Cidade
Newtonabbey

1ª
Tur
TurS
TurS
Tur
1ª
Tur
Tur
Tur
3*
3*
3*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*

Edimburgo
Terras Altas
Fort William

Dublim
Co. Kerry
Galway
Letterkenny
Belfast

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 18 JUN / 03 SET
ITIN.

ST7402
Seleção

DIAS

16

REFEIÇÕES

17

DUPLO

SINGLE

Glasgow - Dublim
3.485
4.325
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DIAS REFEIÇÕES
17

15

PREÇO BASE

3.350 $

SÁBADO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
DOMINGO: LONDRES
Chegada em Londres, sua porta de entrada a Europa e
traslado ao hotel. Tempo livre para percorrer lugares como
Oxford St, Hyde Park etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES - CAMBRIDGE - Cº DE YORK
Café da manhã. Saída para Cambridge e tempo livre para
passear por esta cidade universitária, que foi considerada
um dos melhores conjuntos em estilo Tudor de Grã Bretanha: Trinity College, Queens College, Igreja de Santa
Maria, etc. Continuação para York, fundada no ano 17 a.C.
pelos romanos, sendo a capital do Império durante alguns
anos, quando Séptimo Severo a converteu numa das
duas capitais e se moveu até esta cidade para controlar
o avanço das suas legiões por estas terras. Realizaremos
uma visita guiada desta cidade que possui uma arquitetura espetacular, com construções que nos remontam
a Inglaterra dos séculos XII ao XIV. Conheceremos suas
muralhas, o centro histórico e o exterior da Catedral de
São Pedro, a segunda maior em estilo gótico do norte da
Europa, depois da de Colônia. Continuação parao hotel no
Condado de York. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORK - FOUNTAINS ABBEY - REGIÃO
DOS LAGOS - LIVERPOOL
Café da manhã. Saída a Fountains Abbey (entrada incluída), declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Um lugar maravilhoso onde a beleza natural da sua localização realça ainda mais esta abadia fundada pelos
beneditinos em 1132, foi a abadia mais importante de Grã
Bretanha até o século XVI, onde Enrique VIII decretou a
dissolução dos mosteiros. Continuação para o noroeste da
Inglaterra. Almoço no caminho. Chegaremos à Região dos
Lagos, considerado um dos lugares mais bonitos de todo
o país, onde lagos e montanhas se juntam num ambiente
de espetaculares paisagens. Realizaremos um passeio em
barco pelo Lago Windermere, o mais importante e maior
de Inglaterra, no coração da Região de Cumbria. Continuação para Liverpool, berço dos Beatles e famosa pela
sua equipe de futebol Liverpool FC, e ponto de partida
para as excursões para o Parque Nacional de Snowdonia,
o que tem contribuído em converter esta cidade num importante destino turístico. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL
Café da manhã. Visita panorâmica: estádio de futebol
do Anﬁeld, St. Nicolás, as Três Graças, centro histórico
e ﬁnanceiro, prefeitura, St. George’s Hall, William Brown
Street, Jardins de São Joao, zona das universidades, as
duas catedrais, o Bairro Chino, etc. Resto do dia livre ou
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se desejar terá a possibilidade de realizar uma visita opcional para conhecer a Liverpool dos Beatles, onde conheceremos além do Beatles Story Museum, os lugares
relacionados com a mítica banda: Docklands, Mathew
Street, Strawberry ﬁelds Panny Lane e o famoso The Cavern onde pararemos para tomar uma cerveja. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON
- BRISTOL
Café da manhã. Saída para Chester, de origem romana,
que conserva as suas muralhas, as ruínas das termas públicas e a catedral do século XV, com ruas formadas por
casas de estilo Tudor, sendo a mais popular delas Eastgate
Street, onde se encontra o famoso Relógio de Eastgate,
construído em 1897 devido à celebração do Jubileo da Rainha Victoria. Continuação para Stratford upon Avon. Tempo livre na cidade natal de Shakespeare para conhecer seu
centro histórico, com suas encantadoras casas tipicamente inglesas, e desfrutar da animação das suas zonas comerciais repletas de lojas. Continuação para Bristol, antiga
cidade comercial. Tempo livre. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - SALISBURY STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem romana, declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para conhecer os seus banhos públicos romanos, os seus extraordinários ediﬁcios georgianos e a maravilhosa Abadia gótica.
Continuação para Salisbury, antiga cidade medieval. Almoço. Tempo livre para conhecer a maravilhosa catedral,
isolada e localizada entre espaços verdes, diferentemente
de outras catedrais góticas que costumam estar rodeadas

de outras construções. Continuação parao impressionante círculo de pedras de Stonehenge, que com uns 5.000
anos de antiguidade é considerado um dos monumentos
mais enigmáticos da humanidade (entrada incluída). Ainda não se sabe para que foi construído. Algumas teorias
dizem que era um templo, e outras que era um observatório astronômico ou um calendário pré-histórico, por como
está alinhado com o sol e a lua. O sertô é que quando o
visite, sentirá que há algo sagrado entre esses círculos de
pedra. Continuação para Londres. Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a Trafalgar Sq,
o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall, etc. Tarde
livre ou excursão opcional fora de Londres, para descobrir
um dos lugares mais famosos da tradição britânica: O Castelo de Windsor, o maior e mais antigo castelo habitado
do mundo e uma das residências oﬁciais da monarquia
britânica há mais de 900 anos. Conheceremos seu interior,
com destaque a Capela de São Jorge, do início do século
XVI, construída em estilo Tudor e lugar onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra, entre eles o famoso Enrique
VIII e a sua terceira esposa Jane Seymour; e os Apartamentos do Estado, com importantes obras de grandes
artistas como Canaletto, Van Dick, Rembrandt e Rubens
entre outros. Regresso a Londres. Se desejar, poderá realizar opcional um passeio noturno incluindo uma bebida
num típico pub londrino. Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo
Londres, percorrendo lugares mundialmente famosos
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como o Soho e o animado Covent Garden, ou desfrutar
de algum dos musicais que se apresentam na cidade, ou
continuar conhecendo outros monumentos da capital inglesa. Se desejar, poderá realizar uma visita opcional ao
Museu Britânico, onde poderá admirar, além dos frisos do
Parthenon, uma excelente seção de Egiptologia, e À continuação, o monumento mais antigo da cidade: a Torre de
Londres, que data do ano 1066, onde se encontram As
Joias da Coroa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
DUBLIM
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do traslado ao aeroporto para tomar um voo com destino a Dublim
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre
que pode ser aproveitado para conhecer os famosos pubs
da cidade. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: DUBLIM - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica: a Merrion
Square, a O’Connel st, com o monumento a Daniel
O’Connell e a Charles Stewart Parnell (os reis sem coroa
da República da Irlanda), o edifício Central dos Correios
(onde foi declarada a República da Irlanda em 1916), o
Museu de História Natural, o Palácio da Justiça, o Phoenix
Parque, o Bairro das Embaixadas, etc. Tempo livre ou visita
opcional de Dublim Histórico, visitando a Trinity College,
irmanada com Oxford e Cambridge, uma das seis universidades inglesas mais antigas do mundo. Mandada construir
por Isabel I (1592) para evitar que os estudantes irlandeses fossem estudar na Europa católica e retornassem com
idéias anti-reformistas. Hoje em dia uma expresão de arquitetura georgiana do século XVIII; e a catedral gótica de
Saint Patrick, dedicada ao padroeiro da cidade e muito
querida por protestantes e católicos, que além de ser um
local de culto, também possui um museu da história da
Irlanda. Depois do almoço, saída via Limerick para Tralee,
fundada no século XII pelos anglonormandos. Tempo livre
para admirar seus monumentos históricos e, em seguida,
continuação paraté nosso hotel no Condado de Kerry.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão pela Península de Dingle, onde se une a natureza selvagem com mais de 2.000
jazidas arqueológicas, e a Killarney, centro turístico mais
visitado da Irlanda, e que serviu de inspiração a poetas e
escritores. A continuar percorreremos o Parque Nacional
de Killarney, onde daremos um passeio em carro de cavalos, desfrutando de bosques, lagos e hermosisimos paisagens. Regresso ao hotel. Na noite assistência opcional
um espetáculo de música folclórica tradicional irlandesa.
Jantar e acomodação no Condado de Kerry.
QUINTA-FEIRA: CONDADO DE KERRY - BUNRATTY - MOHER GALWAY
Café da manhã irlandês. Saída por Adare, com casas de
telhados de palha e sua Abadia medieval, a Bunratty.
Entrada ao Castelo do século XV, que foi habitado pela
importante família O’Brien, sendo considerados como os

descendentes de Brian Ború, o último grande rei celta, e
também conheceremos a coleção Gort. Continuação para
Moher, com penhascos de 200m de altura. Desde a Torre
O’Brien teremos a mais bela vista da costa. Continuação
para Galway pela Região de Burren. Chegada. Jantar e
acomodação.
SEXTA-FEIRA: GALWAY - P. N. DE CONNEMARA - LETTERKENNY
Café da manhã irlandês. Saída para o Parque Nacional de
Connemara, onde sobrevivem a cultura e a língua gaélica,
e um dos lugares favoritos pela maioria dos irlandeses,
percorrendo o Lago de Inagh e visitando a Abadia de
Kylemore. A continuação, iremos ao ﬁorde de Killary, onde
realizaremos um passeio em barco. Almoço no caminho.
Continuação a Letterkenny. Chegada e tempo livre. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: LETTERKENNY - LONDONDERRY - CALÇADA DO GIGANTE
- BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída para Ulster (Irlanda do
Norte), onde, depois de cruzar a fronteira, chegaremos
a Londonderry. Cidade amuralhada que desde a sua fundação, em 1613, tem sido palco de grande rivalidade entre
seus habitantes por questões religiosas e por interesses
políticos. Hoje em dia devido aos esforços realizados por
seus habitantes, reina a harmonia entre ambas comunidades. Tempo livre para conhecer esta cidade, testemunha
viva da história dos séculos XX e XXI. Continuação até a
Calçada do Gigante, considerado como um dos maiores
atrativos da Irlanda. Se trata de 40.000 enormes blocos
de basalto que, ao esfriar-se rapidamente, ha 60 milhões
de anos, pelo contato com a agua do mar, tomaram formas fantásticas como a Cadeira dos desejos, o órgão, a
bota, a chaminé e a Porta do Gigante, além de uma interminável calcada que, segundo a lenda, foi construída pelo
gigante Finn Mac Cool para poder passar a Escócia em se
molhar os pês. O curioso deste lugar e que as colunas vão
descendo a medida que se aproximam ao mar, e por isso e
considerada uma calcada por onde os gigantes poderiam
ir sem problema de uma ilha a outra. Além disso, a maioria
das colunas tem forma hexagonal, exatamente como as
calcadas antigas. Continuação para Larne e Belfast, em
cujos estaleiros foi construído o Titanic. Chegada e visita
panorâmica desta capital, para conhecer o seu centro histórico, que se destaca pela torre do Relógio, e os bairros
católicos e protestantes, etc. Jantar e acomodação.
DOMINGO: BELFAST - DUBLIM
Café da manhã irlandês. Manhã livre ou visita opcional
do museu “Titanic Experience”, inaugurado em março de
2012. Saída para Dublim. Almoço e tempo livre ou excursão opcional à Cervejaria Guinness, onde se produz uma
cerveja negra seca tipo stout, elaborada pela primeira vez
pelo cervejeiro Arthur Guinness, em 1759. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: DUBLIM
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 15
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de York
· Panorâmica de Liverpool
· Panorâmica de Londres
· Panorâmica de Belfast
· Panorâmica de Dublim
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Cambridge · Fountains Abbey com entradas · Passeio
em Barco pelo Lago Windemere · Região dos Lagos, ·
Chester · Stratford upon Avon · Bristol · Bath · Salisbury ·
Stonehenge com entradas · Tralee · Península de Dingle ·
Castelo de Bunratty com entradas · Penhascos de Moher ·
Letterkenny · Abadía de Kylemore com entradas · Passeio
em barco pelo ﬁorde de Killary · Calçada do Gigante ·
Parque Nacional de Connemara · Parque Nacional de
Killarney com passeio em carruagem

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Londres

Novotel London West
Holiday Inn London West
Yorkshire Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Liverpool Campanile
Holiday Inn City Centre
Bristol
Holiday Inn Bristol City Centre
Novotel Bristol Centre
Dublim
Jurys Inn Parnell Street
Belvedere
Co. Kerry Earl of Desmond
The Rose
Galway
The Connacht
Clayton
Letterkenny City
Clanree
Belfast
Ibis City Centre
Corrs Corner

SITUAÇÃO

CAT.

Cidade
Cidade
Bradford
Bradford
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Tralee
Tralee
Cidade
Cidade
Londonderry
Letterkenny
Cidade
Newtonabbey

1ª
1ª
TurS
Tur
Tur
TurS
1ª
1ª
3*
3*
3*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 17 JUN / 02 SET
ITIN.

ST7403
Seleção

DIAS

17

REFEIÇÕES

15

DUPLO

SINGLE

Londres - Dublim
3.350
4.255
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REINO UNIDO · IRLANDA

ST7401

ESCÓCIA E IRLANDA FANTÁSTICA
1 Terras Altas

2 Edimburgo
1

Glasgow

Belfast 1
Letterkenny 1
IRLANDA
Galway 1 Dublim 1 + 1
REINO UNIDO
2

Kerry
CASTEL
CA
CAS
STE
TEL
EL
E
LO DE
LO
DE CAWD
AW
WDO
WD
OR
R · ESCÓ
SC
S
CÓ
ÓC
CIA
IA
A

ITINERÁRIO
ST7401

DIAS REFEIÇÕES
13

14

PREÇO BASE

2.830 $

QUARTA-FEIRA: BRASIL - EDIMBURGO
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
QUINTA-FEIRA: EDIMBURGO
Chegada em Edimburgo, capital da Escócia. Traslado ao
hotel. Tempo livre. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Milha Real
e o Castelo, o Palácio de Holyrood House, o antigo Parlamento, a National Gallery, a Calton Hill,etc. Almoço. Tarde
livre ou visita opcional ao interior do Castelo e do Palácio
de Holyrood House, e pela noite se desejar visita opcional
de Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College e Porto de Leith, tomando um drinque em um dos seus pubs de
ambiente marinheiro. Acomodação.
SÁBADO: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída para as Terras Altas. Passaremos em primeiro lugar por Culloden, visitaremos o Castelo de Cawdor e seus jardins. Continuação para Inverness
e tempo livre ou excursão opcional que inclui um passeio
em barco pelo mítico Lago Ness até as ruínas do Castelo
Urquhart. Jantar e acomodação nas Terras Altas.
DOMINGO: TERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Café da manhã escocês. Abandonaremos as Terras Altas,
passando em nosso percurso por Fort William, Glencoe e
a zona montanhosa dos Trossachs até Stirling, onde visitaremos seu castelo, testemunha de algumas das batalhas
escocesas de maior relevância. Almoço. Continuação para
Glasgow, considerada como um dos melhores exemplos
de cidade vitoriana. Visita panorâmica: a Catedral, a Grande Mesquita Central, as vistas da Universidade, George
Square, etc. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
DUBLIM
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do traslado ao aeroporto para tomar um voo com destino a Dublim
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre
que pode ser aproveitado para conhecer os famosos pubs
da cidade. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: DUBLIM - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica: a Merrion
Square, a O’Connel st, o edifício Central dos Correios, o
Museu de História Natural, o Palácio da Justiça, o Phoenix
Parque, o Bairro das Embaixadas, etc. Tempo livre ou visita
opcional de Dublim Histórico, visitando a Trinity College, e a
catedral de Saint Patrick. Depois do almoço, saída via Limerick para Tralee, fundada no século XII pelos anglonormandos. Tempo livre e, em seguida, continuação paraté nosso
hotel no Condado de Kerry. Jantar e acomodação.
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QUARTA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão pela Península de Dingle, onde se une a natureza selvagem com mais de 2.000
jazidas arqueológicas, e a Killarney, centro turístico mais
visitado da Irlanda, e que serviu de inspiração a poetas e
escritores. A continuar percorreremos o Parque Nacional
de Killarney, onde daremos um passeio em carro de cavalos, desfrutando de bosques, lagos e hermosisimos paisagens. Regresso ao hotel. Na noite assistência opcional
um espetáculo de música folclórica tradicional irlandesa.
Jantar e acomodação no Condado de Kerry.
QUINTA-FEIRA: CONDADO DE KERRY - BUNRATTY - MOHER - GALWAY
Café da manhã irlandês. Saída por Adare, com casas de
telhados de palha e sua Abadia medieval, a Bunratty. Entrada ao Castelo, que foi habitado pela importante família
O’Brien, sendo considerados como os descendentes de
Brian Ború, o último grande rei celta, e conheceremos a
coleção Gort. Continuação para Moher, com penhascos
de 200m de altura. Desde a Torre O’Brien teremos a mais
bela vista da costa. Continuação para Galway pela Região
de Burren. Chegada. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE CONNEMARA LETTERKENNY
Café da manhã irlandês. Saída para o Parque Nacional de
Connemara, percorrendo o Lago de Inagh e visitando a
Abadia de Kylemore. A continuação, iremos ao ﬁorde de
Killary, onde realizaremos um passeio em barco. Almoço
no caminho. Continuação a Letterkenny. Chegada e tempo livre. Jantar e acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 14
Visita com guia local e/ou excursões
· Castelo de Cawdor com entradas
· Castelo de Stirling com entradas
· Panorâmicas de Glasgow, Edimburgo, Belfast e Dublim
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· As Terras Altas (Higlands)
· Inverness
· Tralee
· Península de Dingle
· Castelo de Bunratty com entradas
· Penhascos de Moher
· Letterkenny
· Abadía de Kylemore com entradas
· Passeio em barco pelo ﬁorde de Killary
· Calçada do Gigante
· Parque Nacional de Connemara
· Parque Nacional de Killarney com passeio em carruagem

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

SÁBADO: LETTERKENNY - LONDONDERRY - CALÇADA DO GIGANTE
- BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída a Londonderry. Tempo livre para conhecer esta cidade amuralhada. Continuação
até a Calçada do Gigante, considerado como um dos
maiores atrativos da Irlanda. Se trata de 40.000 enormes blocos de basalto que, ao esfriar-se rapidamente,
há 60 milhões de anos, pelo contato com a água do mar,
tomaram formas fantásticas. Continuação para Larne
e Belfast, em cujos estaleiros foi construído o Titanic.
Chegada e visita panorâmica desta capital, para conhecer o seu centro histórico, que se destaca pela torre
do Relógio, e os bairros católicos e protestantes, etc.
Jantar e acomodação.
DOMINGO: BELFAST - DUBLIM
Café da manhã irlandês. Manhã livre ou visita opcional
do museu “Titanic Experience”, inaugurado em março de
2012. Saída para Dublim. Almoço e tempo livre ou excursão opcional à Cervejaria Guinness, onde se produz uma
cerveja negra seca tipo stout, elaborada pela primeira vez
pelo cervejeiro Arthur Guinness, em 1759. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: DUBLIM
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

NOME

Edimburgo

Ibis South Bridge
Leonardo City Centre
Terras Altas Ben Wyvis
Macdonald Aviemore Resort
Glasgow
Novotel Glasgow
Holiday Inn Express Riverside
Dublim
Jurys Inn Parnell Street
Belvedere
Co. Kerry
Earl of Desmond
The Rose
Galway
The Connacht
Clayton
Letterkenny City
Clanree
Belfast
Ibis City Centre
Corrs Corner

SITUAÇÃO

CAT.

Centro
Centro
Strathpeffer
Aviemore
Centro
Centro
Centro
Centro
Tralee
Tralee
Cidade
Cidade
Londonderry
Letterkenny
Cidade
Newtonabbey

TurS
TurS
Tur
1ª
1ª
Tur
3*
3*
3*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 21 JUN / 06 SET
ITIN.

ST7401
Seleção

DIAS

13

REFEIÇÕES

14

DUPLO

SINGLE

Edimburgo - Dublim
2.830
3.495

