Circuito de 14 dias, Inglaterra e Escócia, saídas segundas de Junho a Setembro / 39930

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Circuito de 14 dias, Inglaterra e Escócia, saídas segundas de Junho
a Setembro

Circuito de 14 dias, Inglaterra e Escócia, 2 noites em Londres, 1
em Cardiff, 2 em Liverpool, 1 no Condado de York, 2 em
Edimburgo, 2 nas Terras Altas, 1 na Area Oban e 2 em Glasgow,
saídas de Londres, final em Edimburgo.

●
●

●
●
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Visitas panorâmicas em Londres, Edimburgo,York e Glasgow.
Visita ao Parque Nacional de Snowdonia incluindo o trem da montanha,a Windsor e
Bath,Oxford ,Cambridge ,a Fountain Abbey ,Liverpool, Chester, lha de Skye e a uma
destilaria de Whisky (com entradas),
Região dos Lagos com passeio em barco pelo lago Windemere e pelo Lago Ness.
Visita ao Castelo Eilean Donan (sem entradas) e Castelo Stirling (com entradas).
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Página 1

Circuito de 14 dias, Inglaterra e Escócia, saídas segundas de Junho a Setembro / 39930

Resumen del viaje

DIA 1. LONDRES

DIA 2. LONDRES- WINDSOR-BATH-BRISTOL

DIA 3. BRISTOL-OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL

DIA 4. LIVERPOOL

DIA 5. LIVERPOOL-REGIÃO DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-C. YORK

DIA 6. CONDADO DE YORK-CAMBRIDGE-LONDRES

DIA 7. LONDRES-EDIMBURGO

DIA 8. EDIMBURGO

DIA 9. EDIMBURGO-TERRAS ALTAS

DIA 10. TERRAS ALTAS

DIA 11. TERRAS ALTAS-AREA FORT WILLIAM/OBAN

DIA 12. AREA FORT WILLIAM/OBAN-GLENCOE- GLASGOW

DIA 13. GLASGOW

DIA 14. GLASGOW-EDIMBURGO

A SATISFAÇÃO E O BEM-ESTAR DE NOSSOS CLIENTES É NOSSO PRINCIPAL OBJETIVO E PARA
ISSO, OFERECEMOS A CADA ANO:
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+ SERVIÇO

+ QUALIDADE...

...EM CADA DETALHE DE SUA VIAGEM: Nos VOOS

Trabalhamos com companhias de primeira categoria: IBERIA, LUFTHANSA, SAS,
AF/KLM...(Somente opções com AÉREO)

Oferecemos saídas a partir de todos os aeroportos.

Sempre à procura de mais COMODIDADE para nossos clientes:
iniciamos a viagem em um ponto do destino e o retornamos a partir de outro, para evitar
quilômetros desnecessários de estrada.

Na ASSISTÊNCIA
Estamos à sua espera no aeroporto de chegada desde o primeiro dia e nossa equipe irá levá-lo até
seu hotel para sua acomodação.
Durante toda a viagem, você vai contar com o acompanhamento e a assistência de um de nossos
guias especializados, sempre que necessite

Nos HOTÉIS
Fazemos uma seleção cuidadosa dos hotéis que oferecemos em todos os nossos circuitos.

Oferecemos diferentes categorias: 3* Sup, 4* e 4* Centro da Cidade, para que você possa escolher
aquele que melhor se adapta às suas necessidades.

No TUDO INCLUSO
Oferecemos esta opção em praticamente todos os nossos circuitos, incluindo: café da manhã buffet,
almoço e jantar, além das visitas mais importantes. Isto significa mais comodidade e uma
grande economia, SEM SURPRESAS!
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Itinerario ampliado
DIA 1. LONDRES

Chegada a Londres, assistência no aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2. LONDRES- WINDSOR-BATH-BRISTOL

Café da manhã. Saída para Windsor, onde faremos uma parada para ver o Castelo de Windsor, por fora. Construído quase
1000 anos atrás, é a residência oﬁcial da rainha da Inglaterra e, certamente, o castelo mais importante da história da
Inglaterra (além de ser o maior e o mais antigo dos castelos ainda ocupados no mundo). Almoço no caminho. A seguir,
vamos fazer uma última visita a Bath, uma cidade que abriga alguns banhos romanos em perfeito estado. Os romanos lá se
instalaram por causa das várias nascentes que ﬂuem no local. Você pode aproveitar o tempo livre até à hora de salir para
Bristol, onde passaremos a noite. Jantar e acomodação.

DIA 3. BRISTOL-OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL

Café da manhã. Saída para Oxford famosa pela beleza de seus mais de 600 edifícios de pedra dourada que, junto ao rio,
formam a mais antiga cidade universitária da Grã- retanha e um dos principais centros educativos do mundo, sendo, sem
dúvida, umas das maravilhas arquitetônicas da Europa. Almoço. Partiremos para Chester, cidade cercada de muralhas
romanas e medievais, onde poderemos fazer um agradável passeio para observar as casas em estilo Tudor que
a conformam. São também importantes as termas e a catedral. Tempo livre até o momento de sair para Liverpool, cidade
com múltiplas atrações mas que, sem dúvida, está marcada em nossas mentes como o local onde surgiram os
Beatles. Jantar e acomodação.

DIA 4. LIVERPOOL

Café da manhã. Hoje, faremos a visita ao Parque Nacional de Snowdonia. Inclui a viagem na "Snowdon Mountain Railway"
que nos levará ao cume da montanha para desfrutar das magníﬁcas paisagens da região. O nome do parque teve origem no
nome da montanha, Snowdown, a mais alta de Gales. Almoço. Em seguida, sairemos para Caernarfon, onde teremos tempo
livre para admirar o castelo que foi construído na cidade ao norte do país de Gales, pelo rei Eduardo I da Inglaterra, como
consequência de sua vitoriosa campanha de conquista do país de Gales e como meio assegurar o controle deﬁnitivo do
território recém incorporado a seu reino. Por esse motivo, forma parte de todo um conjunto de fortiﬁcações e castelos
que possuem uma única ﬁnalidade. Jantar e acomodação.

DIA 5. LIVERPOOL-REGIÃO DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-C. YORK

Café da manhã. Esta manhã faremos a visita à região dos lagos, também conhecida como a “Pequena Escócia”. As
imponentes cadeias montanhosas de Cumbria e os mais de 16 lagos da região inspiraram a obra de muitos escritores e
poetas, como William Wordsworth e Beatrix Potter. Para poder desfrutar ao máximo de suas paisagens, faremos um passeio
de barco no lago Windemere, o maior da Inglaterra. Continuamos nossa viagem rumo ao Condado de Yorkshire, onde
visitaremos a Fountains Abbey, abadia fundada pela ordem beneditina, em 1132. Chegada ao hotel, jantar e acomodação.

DIA 6. CONDADO DE YORK-CAMBRIDGE-LONDRES

Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza de York, mais uma das cidades fundadas pelos romanos que possui um grande
legado histórico e cultural. Faremos uma visita com guia pela cidade. York encontra-se dentro do vale de mesmo nome, uma
região plana com terras de cultivo, rodeada pelas montanhas conhecidas como Pennines (que vão de Derbyshire à Escocia e
separam as terras do norte em leste e oeste). Após o almoço seguiremos para Cambridge com tempo livre para passear por
esta cidade, que é um dos mais importantes conjuntos de estilo Tudor de toda a Grã-Bretanha. Cambridge é uma cidade
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universitária inglesa muito antiga. Continuaremos até Londres. Acomodação.

DIA 7. LONDRES-EDIMBURGO

Viagem de avião Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em um voo com destino a Edimburgo (voo nao
incluido). Chegada e traslado ao hotel Acomodação.

DIA 8. EDIMBURGO

Café da manhã escocês. Visita panorâmica à cidade conhecida como a “Atenas do Norte”, localizada na costa leste da
Escócia, às margens do ﬁorde formado pelo rio Forth. Conta atualmente com cerca de 480.000 habitantes, e é a capital da
Escócia e sede de seu governo desde 1437. Sua prestigiosa universidade fez dela um dos principais centros culturais e
educativos durante o Iluminismo. Os distritos The Old Town (cidade antiga) e New Town (cidade nova) foram designados
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1995. Veremos o legendário Castelo, que se eleva como por arte de
mágica sobre o centro urbano abrigando entre seus muros grande quantidade de surpresas, além de ser o responsável pela
custódia das Joias da Coroa Escocesa; o Palácio Holyroodhouse, testemunha dos acontecimentos trágicos da vida de Maria
Stuart (rainha da Escócia), da qual ainda conserva numerosos objetos pessoais. O castelo e o Palácio estão unidos por uma
rua medieval, a Royal Mile ("Milha Real"), num bairro com encantadoras ruelas. Também visitaremos o Parlamento (depois
de quase 300 anos, a Escócia voltou a ter seu próprio Parlamento), uma moderna estrutura de aço, carvalho e granito que
se erige aos pés da Royal Mile e onde transparecem grandes referências ao patrimônio natural e cultural da Escócia: a sede
dos Tribunais (antigo parlamento), a National Gallery e Calton Hill. Almoço e tarde livre, com a possibilidade de realizar
opcionalmente, a visita ao interior do Castelo de Edimburgo e do Palácio de Holyrood. Acomodação.

DIA 9. EDIMBURGO-TERRAS ALTAS

Café da manhã escocês e saída com destino às Terras Altas (Highlands). Visitaremos uma conhecida destilaria de whisky
para ver como é fabricada essa famosa bebida seguindo os métodos tradicionais, com oportunidade de degustar a "água da
vida". Seguiremos para Inverness, capital natural e administrativa das Terras Altas, situada na desembocadura do rio Ness,
na costa de Moray Firth. Após o almoço desfrutaremos da tarde livre para descobrir os muitos encantos e atrativos desta
cidade: o castelo, a catedral de Santo André (St. Andrew), a Old High Church, ou poderemos realizar uma visita opcional ao
imponente Castelo de Cawdor (construído no século XIV) e admirar seus belos jardins. Chegada ao hotel nas Terras Altas.
Jantar e acomodação.

DIA 10. TERRAS ALTAS

Café da manhã escocês. Saída para percorrer a região das Terras Altas. Começando por Wester Ross, situado no noroeste da
Escócia, um dos caminhos mais belos até a costa. Também visitaremos Loch Maree, o quarto maior lago da Escócia (20 km
de comprimento e até 4 de largura) com suas espetaculares paisagens. Seguiremos para a antiga cidade pesqueira de
Gairloch e, ﬁnalmente, para Inverewe Gardens, a melhor coleção de plantas tropicais da Escócia. Almoço. Finalizaremos o
dia visitando o mítico Lago Ness, com 37 km de comprimento e impressionantes 226 metros de profundidade, que bem
poderiam ocultar o monstro mais famoso do mundo. Daremos um passeio de barco até o espetacular Castelo Urquhart, de
origemincerta, embora tenha estruturas datadas por carbono 14 entre os anos 460 e 660. Foi destruído pelos ingleses para
que não pudesse ser tomado pelos Jacobitas e nunca foi reconstruído. Retorno ao hotel, nas Terras Altas. Jantar e
acomodação.

DIA 11. TERRAS ALTAS-AREA FORT WILLIAM/OBAN

Café da manhã escocês. Através de espetaculares paisagens de cascatas e lagos chegaremos ao Castelo de Eilean Donan.
Construído em meados do século XIII, durante o reinado de Alexander II, como defesa contra as incursões vikings, eleva-se
numa ilha onde conﬂuem três braços de mar, um terrítório de singular beleza que o tornou famoso no mundo inteiro.
Continuação para a ilha de Skye, a maior e mais setentrional das Hébridas Interiores. É a segunda maior ilha da Escócia e
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destaca-se por sua fascinante paisagem e pela abundância de antigos monumentos e castelos. Continuaremos
nosso percurso até Armadale, onde embarcaremos no ferry que zarpa para Mallaig. Continuação para nosso hotel. Jantar e
acomodação.

DIA 12. AREA FORT WILLIAM/OBAN-GLENCOE- GLASGOW

Café da manhã escocês. Saída em direção a Glencoe, o vale mais famoso da Escócia pela beleza de seus penhascos e
escarpadas colinas. É também famoso por ter sido o lugar do massacre dos Macdonalds, quando o rei James foi substituído
por seu neto William de Orange a ﬁnais do século XVII, no qual morreram 38 pessoas. Seguiremos para a região
montanhosa das Trossachs, onde poderemos visitar o Castelo de Stirling (entradas inclusas). Situado no alto de um
rochedo, representa melhor que qualquer outro castelo a resistência escocesa frente à agressão inglesa na época medieval
(foi sitiado e atacado constantemente, seus edifícios foram destruídos e reconstruídos em várias ocasiões). Em frente, no
alto de uma colina, erige-se o monumento comemorativo de William Wallace (“Braveheart”), herói da resistência escocesa,
enforcado pelas forças inglesas em 1305. Após o almoço continuaremos a Glasgow. Tempo livre. Acomodação.

DIA 13. GLASGOW

Café da manhã escocês e visita panorâmica na maravilhosa cidade vitoriana de Glasgow. Situado às margens do rio Clyde, é
a cidade mais populosa da Escócia, com cerca de 600.000 habitantes. A área em torno de Glasgow recebeu populações
humanas durante milênios, mas a cidade propriamente dita foi fundada no século VI. Glasgow teve sua glória na era
vitoriana, quando era conhecida como a segunda cidade do Império Britânico. Durante a revolução industrial aﬁrmou como
um importante porto comercial transatlântico e como o principal centro mundial da construção naval. Visitaremos sua
grande Mesquita central, a Catedral, a fabulosa Universidade, a Prefeitura, George Square, Buchanan Street, etc. Tarde livre
para, opcionalmente, fazer a visita a New Lanark, às margens do rio Clyde, uma aldeia do século XVIII, maravilhosamente
reconstruída, cuja economia girava ao redor da fábrica de tecidos de algodão. Adquiriu fama quando Robert Owen, diretor
da fábrica entre 1800 e 1825, transformou a vida de New Lanark colocando em prática suas revolucionárias ideias sociais
(assistência sanitária gratuita, comida a preços acessíveis, escolarização de menores, moradias dignas). Retorno a Glasgow.
Acomodação.

DIA 14. GLASGOW-EDIMBURGO

Café da manhã escocês. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

PREÇOS POR PESSOA $ USA

15 refeições

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.990
Spto. quarto individual . . . . . . . . . . . . . 780

? Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Bônus cancel sem despesas . . . . . . . . 30
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Incluido
 Ônibus Autopullman para o percurso terrestre

 Hotéis: Estadia nos hotéis previstos ou similares em quartos duplos com banheira ou chuveiro.

Visita panorâmica de Londres e Cº de York.
Windsor, Bath e Chester
Oxford e Cambridge
Parque Nacional de Snowdonia,
Lago de Windemere
Panorâmica em Edimburgo e Glasgow

Visitas explicadas por nosso guia: Destilaria de Whisky (com entradas).
Terras Altas, Inverewe Gardens.
Exterior Castelo de Urquhart.
Exterior Castelo de Eilean Donan
(sem entradas).
Castelo de Stirling (com entradas).

 Refeições: conforme itinerario (bebidas não inclusas).

Guia acompanhante e assistência a partir da chegada.

 Seguro de viagem.

No Incluido
VOOS

EXTRAS

Condiciones
NA LUSOVIAGENS NOS ESFORÇAMOS DIA A DIA PARA OFERECER PROFISSIONALISMO
e VANTAGENS
... na hora de oferecer, reservar e fornecer aos nossos clientes os serviços contratados.
Supervisionamos todos os detalhes da sua viagem: a qualidade dos hotéis onde você
ficará hospedado, o treino dos guias que irão acompanhá-lo e tudo o mais que nos ajude a atender
ou superar suas expectativas. Estaremos à sua espera nos aeroportos de destino e nossos guias irão
orientá-lo pessoalmente durante toda a viagem, porque não deixamos nada ao acaso.
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Nossos roteiros são projetados para que você conheça o que há de mais importante e interessante
nas cidades a serem visitadas, sem deixar de lado sua comodidade. Por exemplo, temos acordos
especiais que nos permitem reservar uma data e hora nos museus mais importantes da Europa,
como os Museus do Vaticano, sem precisar fazer fila. Faça sua reserva com a LUSOVIAGENS,
arrume sua bagagem, e prepare-se para desfrutar. Deixe a organização e o planeamento por nossa
conta.
Sua SATISFAÇÃO é nosso principal objetivo e estamos à sua disposição antes, durante e depois da
sua viagem.
Além Disso...
ASSISTÊNCIA 24 HORAS .....................
A Lusoviagens coloca à disposição dos seus clientes 24 horas por dia para uso exclusivo durante os
dias de viagem:
SEGURO DE VIAGEM...................
Todos os nossos passageiros desfrutam de um Seguro de Viagem exclusivo.
Por acidente ou doença até 901 €
Por morte acidental até 1.002 €
Por furto de bagagem até 120 €

DESCONTOS POR VENDA ANTECIPADA
• Condição imprescindível: reservar 60 dias antes da data de saída e que os descontos estejam
indicados na página do circuito a reservar.
• Os cruzeiros fluviais possuem descontos próprios. Nas datas com desconto oferecemos 10%
Em outras datas de saídas
DESCONTOS PERMANENTES
Crianças. Para crianças com menos de 12 anos dividindo quarto com dois adultos
Para a terceira pessoa dividindo quarto duplo, aplica-se um desconto de 5%. Exceto nos programas
que já tenham o preço em acomodação tripla publicado, com o desconto já aplicado.
O quarto triplo é composto por uma ou duas camas normais e uma dobrável ou turca
Pessoas com mais de 65 anos beneficiam de um desconto de 5%.

DESCONTOS PARA GRUPOS
A grupos de 10 passageiros ou mais oferecemos 5% de desconto por pessoa.
Nota comum a todos os descontos.
Estes descontos não podem ser combinados uns com os outros ou com outras promoções. Não se
aplica em nenhum caso a taxas aéreas, vistos ou eventuais suplementos futuros.
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Notas IMPORTANTES ....................................
Em virtude dos horários de voo, por motivos operacionais, se a chegada ao hotel no primeiro dia de
viagem ocorrer logo após as 20 h, não será possível servir o jantar, mesmo quando este estiver
incluído.

Qualquer problema relacionado com os voos (atrasos, extravio de bagagem, etc.) é da
responsabilidade das companhias aéreas. É imprescindível formalizar a reclamação nos balcões das
companhias aéreas, para posterior reclamação.

OS GUIAS
Com um alto nível cultural e um grande conhecimento dos países onde trabalham, colocamos à sua
disposição uma excelente equipa de profissionais.
Nossos guias são perfeitamente treinados e qualificados para realizar esta importante tarefa:
acompanhá-lo durante sua viagem, prestar toda a orientação necessária, mostrar os monumentos e
explicar a história dos lugares mais importantes que você vai conhecer...

OS ITINERÁRIOS
Muito bem planeados, o nosso produto de mais de 30 anos de experiência, na LUSOVIAGENS
recorremos aos melhores e mais prestigiados Parceiros de que nos permitem conhecer a fundo as
necessidades de nossos clientes. Planeamos nossos itinerários tendo em vista sua maior comodidade:
um mínimo de quilômetros percorridos de ônibus, mínimas mudanças de hotéis possíveis, tempo
suficiente para visitar e desfrutar de cada cidade, paisagem, museu ou monumento.... Nossa
empresa tem acordos com os Museus Vaticanos e outros monumentos para garantir a data e a hora
das visitas e esta pré-reserva permite o acesso direto, sem esperas..

NOSSO CONTROLE DE QUALIDADE
Sua OPINIÃO é muito importante para nós...
Esperamos que todos estes serviços sejam do seu agrado, por essa razão, queremos saber sua
OPINIÃO.
Durante a viagem, nosso Departamento de Qualidade vai se dirigir a você ou a algum outro membro
do grupo para obter em primeira mão suas impressões e seu grau de satisfação.
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Hoteles
HOTÉIS previstos ou similares
Londres
Royal National *** Centro
Thistle Barbican *** Cidade
Cardiff/
Newport
Inn*** Newport
Hilton**** Newport Liverpool:
Novotel **** Centro
Ibis *** Centro

Novotel Centre**** Cardiff

Holiday

Condado de York
H. Inn Exp. City Centre *** Leeds
H. Inn Exp. Bradford *** Bradford
Edimburgo:
Premier Inn *** Centro
Novotel Edi Park**** Periferia
Premier Inn Edi Park*** Periferia
Terras Altas:
Aviemore Resort*** Aviemore
Encore *** Inverness

Ben Wyvis*** Strapheffer

Á. Glencoe William:
Regent ** Oban
Imperial **** F. William
Alexandra *** F. William
Crianlarich *** Cidade
Glasgow:
Go Glasgow *** Cidade
Premier Inn *** Cidade
Thistle*** Centro
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