
 

 

INGLATERRA, ESCÓCIA E DUBLIN 

 

 

1° dia - Cidade de origem / Guarulhos / Londres 

Apresentação no aeroporto de origem para embarque em voo com destino a Guarulhos. Conexão 
para Londres. Noite e refeição a bordo. 

2° dia - Londres 

Chegada ao aeroporto de Londres. Traslado para o hotel e hospedagem. 

3° dia - Londres / Cambridge / York / Durham 

Saída rumo ao norte da Inglaterra. Em CAMBRIDGE tempo para admirar suas enormes 
universidades. Após a hora do almoço a viagem segue para YORK. Sua catedral, suas muralhas de 
origem romana e suas ativas ruas comerciais deixam uma agradável recordação. Tempo para 
passear. A viagem segue em direção ao norte para DURHAM, pequena cidade medieval cheia de 
vida, com sua catedral de frente para o Castelo. 

 

4° dia - Durham / Alnwick / Edinburgh 

Viagem rumo à Escócia. Parada em ALNWICK, pitoresca cidade com bonitos jardins e seu grande 
castelo medieval, onde foi filmado parte do filme de Harry Potter. Chegada ao meio dia em 
EDIMBURGO, a capital escocesa e uma das cidades mais ativas do norte da Europa. Seu centro 



 

 

monumental foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO; o castelo domina a cidade, 
suas ruas íngremes e parques. Visita panorâmica com guia local incluida. 

5° dia - Edinburgh 

Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta cidade. Tempo livre para passear e descobrir lugares 
para recordar. 

6° dia Edinburgh / Stirling / Pitlochry / Blair Palace / Inverness 

Partiremos com destino à região norte da Escócia. Conheceremos STIRLING, com seu 
impressionante centro histórico, dominado pelo grande Castelo no esporão rochoso; 
conheceremos também o Monumento a WALLACE, caminharemos por trilhas até a base da torre 
(entrada ao interior não incluída) construído em homenagem a William Wallace, herói militar 
escocês do século XIII, conhecido através do filme “Coração Valente” (Braveheart). Depois 
continuaremos nossa viagem rumo ao norte, até PITLOCHRY, pitoresca cidade onde conheceremos 
uma tradicional destilaria de Whisky: a Blair Athol, onde é produzido o Bell’s. Tempo para almoçar. 
Depois visitaremos (entrada incluída) o Blair Castle, com seus impressionantes jardins. Seguiremos 
até o norte. INVERNESS - chegada ao final da tarde. Cidade marítima muito próxima ao lago Ness. 
Jantar incluído e hospedagem. Nota: A infraestrutura hoteleira no norte da Escócia é muito 
limitada; em algumas saídas (normalmente no mês de agosto) poderá ser oferecida hospedagem 
em cidades próximas a Inverness. 

7° dia - Inverness 

Faremos uma etapa carregada de emoções entre belas paisagens, bosques, lagos, terras muito 
pouco povoadas e fiordes no norte da Escócia. Conheceremos o inquietante Castelo de Eilean 
Donan, muito pitoresco, localizado nas águas do fiorde (ingresso incluído). Depois disso viajaremos 
para FORT AUGUSTUS onde conheceremos o sistema de esclusas; tempo para passear e almoçar. À 
tarde seguiremos rumo ao LAGO NESS. Faremos um passeio de barco pelas águas escuras do lago 
depois de incluir o ingresso para entrar no Castelo Medieval de URQUHART. Jantar e alojamento em 
INVERNESS. 

8° dia - Inverness / Fort William / Inveraray / Lago Lomond / Glasgow 

Nossa viagem transcorrerá por belíssimas paisagens. Breve parada em SPEAN BRIDGE, monumento 
que nos fala da segunda guerra mundial. Posteriormente, parada em FORT WILLIAM, centro 
turístico aos pés do Ben Nevis, a montanha mais alta do Reino Unido. Durante o caminho 
passaremos por KILCHURN Castle, belas ruinas à beira de um lago escuro, e por INVERARAY, uma 
pitoresca cidade histórica junto ao lago Fyne, que se destaca por seu enorme castelo e suas 
tranquilas ruas. Tempo para almoçar. Retornaremos contornando o lago Lomond, um dos mais 
populares da Escócia. Chegada a GLASGOW à tarde. Tempo para passear pelo centro desta 
movimentada cidade. 

9° dia - Glasgow / Belfast / Dublin 

Sairemos de Glasgow rumo ao sul da Escócia, em Cairnryan embarcaremos em um ferry. Travessia 
rumo à Irlanda do Norte. Chegada a BELFAST, capital da Irlanda do Norte, cidade monumental que 
está superando seu conflito de religiões. Continuaremos rumo a EIRE (Irlanda). Chegada a DUBLIN 



 

 

prevista para o final do dia. 

10° dia Dublin 

Visita panorâmica de DUBLIN, a tranqüila capital da Irlanda; passeando pelas margens do rio Liffey, 
se conhecerá os parques, a antiga universidade e as animadas ruas do centro e caminhará em torno 
do Trinity College (em ocasioes a visita poderá ser realizada na chegada à Dublin na tarde anterior). 
Tarde livre. 

11° dia - Dublin / Caernaforn / Liverpool 

No começo da manhã, embarque em ferry rápido. Depois da travessia de aproximadamente entre 
duas e tres horas e meia, chegada ao País de Gales. Conheceremos CAERNARFON, cidade 
Patrimônio da Humanidade, tempo para passear e almoçar nesta cidade junto ao mar dominada 
por um imponente castelo. Continuação da viagem rumo a LIVERPOOL, onde se poderá conhecer o 
Museu dos Beatles. 

12° dia - Liverpool / Sttratford / Oxford / Londres 

Viagem rumo ao sul da Inglaterra. Tempo para passear e almoçar em STRATFORD UPON AVON, a 
cidade de Shakespeare. Em seguida, saída para OXFORD, cidade sinônimo de estudo e cultura, onde 
em seus colégios foram educados reis, políticos, filósofos e cientistas. Continuação até LONDRES. 
Chegada de noite. Fim dos nossos serviços. Fim dos nossos serviços. 

13° dia Londres 

Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 

14° dia - Londres / Cidade de origem 

Café da manhã. Traslado ao aeroporto par embarque no voo para retorno ao Brasil. Chegada no 
outro dia. 


