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Escócia e Inglaterra com guia em Português 
12 dias e 11 noites 

 

 

Roteiro 

DIAS 

1 Apresentação no aeroporto internacional e embarque com destino a Edimburgo.(Passagem aérea não incluída, consulte nossas 

excelentes tarifas) 

2 Edimburgo Chegada a Edimburgo, capital da Escócia e uma das cidades mais bonitas da Europa. Traslado ao hotel. Os 

apartamentos estarão disponíveis a partir das 16:00hrs. Tempo livre para começar a conhecer a animação das suas ruas e o 

encanto dos seus edifícios. Jantar e hospedagem. 

3 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. Hospedagem. 

4 Edimburgo, Culloden, Inverness, Highland 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, 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 a Inverness e tempo livre na capital 

das Terras Altas da Escócia, que pode ser aproveitado para contemplar o atrativo conjunto onumental da cidade, desde a 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 hospedagem nas Terras Altas. 

5 Highland, Stirling, Glasgow Café da manhã escocês. Abandonaremos as Terras Altas, passando em nosso percurso por 

Fort William, as 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, 
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que supôs em seu momento o reconhecimento da Escócia como nação independente. Almoço. 

Continuação a 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 hospedagem. 

6 Glasgow, Durham, Yorkshire 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 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 para o hotel no Condado de York. Jantar e hospedagem. 

7 Yorkshire, Fountains Abbey, 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 monastérios. 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 a Liverpool, berço dos Beatles e famosa pela sua equipe de 

foottbal Liverpool Football Clube. Jantar e hospedagem. 

8 Liverpool 

• Café da manhã. Visita panorâmica onde passará pelos pontos mais importantes da cidade: estádio de futebol do Anfi eld, St. 

Nicolás, as Três Graças, centro histórico e fi nanceiro, 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 fi elds Panny Lane e o famoso The Cavern onde 

pararemos para tomar uma cerveja. Jantar e hospedagem. 

9 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 a 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 a Bristol, antiga cidade comercial. Tempo livre. Jantar e hospedagem. 

10 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 
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georgianos e a maravilhosa Abadia gótica. Continuação a Salisbury, antiga cidade medieval. 

Almoço. Tempo livre para conhecer a maravilhosa catedral. Continuação ao 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 que está claro é que quando o visite, sentirá que há algo sagrado entre esses círculos de pedra. Continuação 

a Londres. Hospedagem. 

11 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 a o Castelo de Windsor, o maior e mais antigo castelo habitado do mundo e uma das residências oficiais da 

monarquia britânica a mais de 900 anos. Regresso a Londres. Se desejar, poderá realizar opcional um passeio noturno incluindo 

uma bebida num típico pub londrino. Hospedagem. 

12 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 fi zeram 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. 

Hospedagem. 

13 Londres Café da manhã. Os apartamentos estarão disponíveis até as 12:00hrs. Em horário apropriado traslado ao aeroporto. 

Fim dos nossos serviços. 

 
 
Serviços 
 
Inclui 

· Programa de 11 noites sendo: 
· 2 noites em Edimburgo 
· 1 noite em Tierras Altas (Highland) 
· 1 noite em Glasgow 
· 1 noite em Condado Yorkshire 
· 2 noites em Liverpool 
· 1 noite em Bristol 
· 3 noites em Londres. 
· Café da manhã diário 
· 11 refeições (sem bebidas) 
· Traslado de chegada em Edimburgo e saída em Londres 
· Visitas panorâmicas nas cidades de Edimburgo, Glasgow, York, Liverpool e Londres ccom acompanhamento de guia local 
em português 
. Visita aos Castelos de Cawdor e Stirling  com entradas 
· Visita a Fountains Abbey com entradas 
· Passeio em barco pelo Lago Windemere 
· Acompanhamento de guia local em português durante todo o itinerário 
· Serviço assistência telefônica 24hrs 
· Wifi grátis nos ônibus 
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Não Inclui 

· Passagem aérea Brasil / Edimburgo // Londres / Brasil; 
· Taxas de embarque, excesso de bagagens; 
· Taxas governamentais ou locais cobradas pelos hotéis, parques, locais de visitação, etc.; 
· Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas; 

· Documentação pessoal (passaporte, vistos, vacinas, etc); 
· Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, frigobar, gorjetas a guias, motoristas e garçons e etc.; 
· Seguro assistência saúde/bagagem; 
· Qualquer ítem não mencionado como incluído; 
· Qualquer ítem mencionado como sugerido ou opcional. 
 
Opcional 
· Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar. 
· Seguro de assistência de viagem  Bronze Individual e Familiar. 
· Aumento de cobertura para seguro de cancelamento, Trip Protector. 
 
Observação 
· Check-in nos hotéis a partir das 16:00 e check out as 12:00; 
· É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses da data de embarque e duas folhas em branco lado a lado. 
· Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos; valores sujeitos a alterações sem 
prévio aviso 
 
Importante 
· Sugerimos contratar o seguro de viagem. 
· Para embarque com menores: É obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças ou adolescentes, 
menores de 18 anos 
os quais devem estar acompanhados dos pais (pai e mãe) ou de responsável legal, ou portar termo de autorização do 
Juizado de Menores, 
no caso de viagem com terceiros. (Artigo 82 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Nº 8069/90). 
 
Hotéis Previsto 
SELECCIÓN 
 
Edimburgo:  
Ibis Edinburgh Centre South Bridge 
Leonardo Edinburgh Vity Centre 
 
Terras Altas (Highland): 
Hotel Ben Wyvis 
Carrbridge 
 
Glasgow:  
Hotel Novotel Glasgow 
Premier Inn Glasgow Charing Cross 
Holiday Inn Express Glasgow City Centre Riverside 
 
Yorkshire: 
Hotel Jurys Inn Bradford 
Holiday Inn Express Bradford 
 
Liverpool: 
Hotel Ibis Styles Dale Street 
Hampton By Hilton Liverpool City Centre 
Ibis Liverpool Centre Albert Dock 
Days Inn Liverpool City Centre 
Britannia Adelphi 
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Bristol: 
Hotel Ibis Bristol Centre 
Novotel Bristol Centre 
Ibis Bristol  Temple Meads Quay 
Holiday Inn Bristol City Centre 

Holiday Inn Bristol Filton 
 
Londres: 
Hotel Novotel London West  
Holiday Inn London West 
Britannia International 
Novotel London Brentford 
Millennium & Cophorne Chelsea Club 
Holiday Inn London Wembley 
Crowne Plaza London Ealing 
Doubletree By Hilton London Earling 
Novotel London Excel 
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