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INGLATERRA, ESCÓCIA,
IRLANDA DO NORTE E IRLANDA

INGLATERRA, ESCÓCIA, IRLANDA DO NORTE E IRLANDA
Inglaterra

01º dia 14 jun dom São Paulo
Apresentação no Aeroporto internacional de
Guarulhos e embarque com destino a:
02º dia 15 jun seg Londres
Chegada, recepção e traslado. Acomodação.
Jantar.
03º dia 16 jun ter Londres
Café da manhã. Visita panorâmica: Rio
Tâmisa, bairro Chelsea, Oxford Street, Palácio
de Buckingham (com a troca de guarda, se
possível), Abadia de Westminster - a mais
antiga igreja de Londres, Big Ben, Praça
Trafalgar, Hyde Park, Saint James Park,
Parlamento Inglês, Ponte de Londres, Torre de
Londres e Piccadilly Circus - tradicional área
de teatros e fervilhante zona de compras.
Jantar.
04º dia 17 jun qua Londres / Stonhenge /
Oxford / Stratford-Upon-Avon
Café da manhã. Saída em direção a
Stonhenge sítio arqueológico pré-historico
localizado nas planícies de Salisbury, Wiltshire,
patrimônio da humanidade, na relação da
Unesco. A estrutura principal é formada por
dois anéis de monólitos de pedra, construídos

a partir de 3100 a.c, provavelmente para
executar rituais religiosos. Seguiremos em
direção a cidade Universitária de Oxford, visita
panorâmica caminhando pelos seus famosos
colégios. Continuação a Stratfod-Upon-Avon, a
cidade natal de Shakespeare. Visita
panorâmica incluindo a Casa de Shakespeare.
Acomodação. Jantar.
05º dia 18 jun qui Stratford-UponAvon/Chester/Liverpool
Café da manhã. Saída em direção a Chester, a
cidade dos fantasmas e considerada um
museu a céu aberto. Conheceremos sua
grande muralha construída pelos romanos, o
Anﬁteatro, a Prefeitura, a Catedral de Santa
Werburga em estilo normando com seu belo
Fátima
claustro e o Eastgate Clock (o relógio mais
famoso da Grã-Bretanha depois do Big Ben).
Seguiremos em direção a Liverpool, cidade
onde surgiram os Beatles. Acomodação.
Jantar.
06º dia 19 jun sex Liverpool
Café da manhã. Visita panorâmica conhecendo
os principais locais que inspiraram as músicas
dos Beatles, como Penny Lane e Strawberry
Fields, e o Cavern Club, onde iniciaram sua

Liverpool

Edimburgo

carreira. Jantar.

Parlamento. Acomodação. Jantar.

07º dia 20 jun sab Liverpool / Windermere /
Durham
Café da manhã. Saída em direção a
Windermere, no deslumbrante Distrito dos
Lagos, onde visitaremos o Lago Windermere
um dos destinos turísticos mais populares e
famosos da Inglaterra, cenário que serviu de
inspiração para muitos poetas ingleses.
Continuação até Durham, importante cidade
universitária da Inglaterra. Acomodação.
Jantar.
08º dia 21 jun dom Durham / Edimburgo
Café da manhã. Visita panorâmica: Catedral,
uma das mais lindas da Inglaterra, considerada
Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
Continuação até Edimburgo, a imponente
capital escocesa. Acomodação. Jantar.

10º dia 23 jun ter Edimburgo / Inverness
Café da manhã. Saída para visita a uma
famosa destilaria escocesa de Whisky, com
explicações sobre a produção, cuja palavra em
celta signiﬁca "água da vida". Parada em
Pitlochry, pequena cidade repleta de lojas e
restaurantes. Continuação até Invernes, capital
das "Terras Altas". Acomodação. Jantar.

09º dia 22 jun seg Edimburgo
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade
considerada Patrimônio Histórico Mundial:
Castelo construído no século XII sobre um
rochedo onde viveu Mary Stuart, Palácio de
Holyroodhouse, residência oﬁcial da Rainha
Elizabeth, Royal Mille, Catedral Saint Gilles e

11º dia 24 jun qua Inverness / Loch Ness /
Glasgow
Café da manhã. Saída contornando o lago
Loch Ness, percorreremos a região aonde
foram realizados os ﬁlmes: "Coração Valente"
e "Highlander" - o famoso lago Ness que além
de possuir uma grande beleza, abriga um
lendário habitante, o monstro conhecido
carinhosamente como "Nessie", que já foi visto
por mais de 4.000 pessoas desde o século VI.
Continuação até Glasgow, importante cidade
escocesa e berço da Revolução Industrial.
Acomodação. Jantar.
12º dia 25 jun qui Glasgow
Café da manhã. Visita panorâmica: Catedral de
Glasgow, Rua Buchanan, Prefeitura, George
Square, Universidade - fundada no ano de
1451 e Parque Kelvingrove. Tempo livre para
conhecer os típicos pubs e o famoso
"Mercado das Pulgas" localizado no bairro de
East End. Jantar.
13º dia 26 jun sex Glasgow / Belfast
Café da manhã. Em horário conveniente saída
para Stranraer para embarque em ferry boat
com destino a cidade Belfast, a bela capital da
Irlanda do Norte. Chegada, recepção e
traslado. Acomodação. Jantar.

Glasgow

14º dia 27 jun sab Belfast / Dublin

Dublin

Café da manhã. Visita panorâmica: Prefeitura,
Catedral de Saint Anne, Castelo e Grand
Opera House. Continuação para Dublin, a bela
capital da Irlanda, o país das fadas e duendes.
Acomodação. Jantar.
15º dia 28 jun dom Dublin
Café da manhã. Visita panorâmica: Castelo de
Dublin, Catedral de Saint Patrick, Universidade
Trinnity College, onde se encontra o Livro de
Kells, uma das maravilhas artísticas da Idade
Média na Europa, O'Connel Street, com as

PREÇO À VISTA POR PESSOA
AÉREO E TERRESTRE EM DÓLARES:

APTO DUPLO
US$ 4.980,00 + 200,00 TAXAS
APTO INDIVIDUAL
US$ 5.780,00 + 200,00 TAXAS

estátuas dos heróis da libertação irlandesa.
Jantar.
16º dia 29 jun seg Dublin
Café da manhã. Em horário conveniente,
traslado para o aeroporto e embarque, com
destino a :
17º dia 30 jun ter São Paulo
Chegada e ﬁm dos nossos serviços.

INCLUSOS NO PROGRAMA:
* Passagem aérea em classe econômica com tarifa
promocional para grupos indo e voltando na mesma data;
* Hospedagem em hotéis de categoria turística ou turística
superior (aptos disponíveis após às 16h00);
* Refeições conforme roteiro, com menu igual para todo o
grupo, exceto bebidas (não inclui dietas especiais ou
especíﬁcas);
* Traslados e passeios especiﬁcados no roteiro em ônibus com
ar condicionado exclusivo para o grupo;
* Guias locais falando português ou espanhol;
* Assistência de viagem internacional (excluídas doenças
graves, crônicas ou pré-existentes);
* Transporte de 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala
de mão de até 05 quilos (não inclui carregadores).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Grupo mínimo de 30 passageiros. Roteiro elaborado em agosto/19. Sujeito a alterações
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