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P R Ó X I M O  D E S T I N O :  

O melhor da Inglaterra 
e Escócia 
2019 / 8 dias

Um tour que passa por Manchester, York, Durham, Edimburgo,
Pitlochry, Fort William, Loch Lomond, Glasgow, Gretna Green, 
Liverpool, Stratford-upon-Avon, Oxford e Londres 



PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Manchester
Chegada no aeroporto de Manchester, uma das maiores e mais prósperas cidades da Inglaterra. 
Recepção, traslado ao hotel e tempo livre. Jantar e hospedagem. Nota importante: De modo a podermos 
garantir todos os serviços, a chegada em Manchester deverá ocorrer antes das 17h.

2º Dia – Manchester > York > Durham > Edimburgo
Café da manhã no hotel e saída em direcção a York, bela cidade de origem romana e com uma importante 
história ligada aos povos vikings e saxões. Breve visita de orientação com destaque para a catedral gótica 
(entrada). Continuação para Durham. Almoço. De tarde, passeio a pé pelo centro histórico da cidade, 
invencível bastião inglês nas lutas fronteiriças com a Escócia, com destaque para a sua bela catedral e 
importante universidade. Continuação para Edimburgo, capital da Escócia, onde entraremos pela ponte 
que atravessa o rio Forth, e de onde poderemos observar a ponte ferroviária, magní�ca obra de 
engenharia, conhecida por Forth Railway Bridge. Chegada no hotel, jantar e hospedagem.

3º Dia - Edimburgo
Após o café da manhã, visita panorâmica de Edimburgo com guia local. Entre os principais pontos de 
interesse destacam-se o Palácio de Holyrood, a Catedral de St. Giles, a Galeria Nacional da Escócia e o 
Castelo de Edimburgo (entrada). Almoço. Tarde livre para visitas de gosto pessoal e para desfrutar desta 
bela cidade. À noite, jantar tradicional escocês com espetáculo de folclore típico e música ao vivo. 
Hospedagem.

4º Dia - Edimburgo > Pitlochry > Fort William > Loch Lomond > Glasgow
Café da manhã e saída para a região das “Terras Altas” da Escócia. Chegada a Pitlochry, pequena 
povoação comercial, e visita a uma destilaria de whisky. Continuação para Fort William, segunda maior 
cidade das “Terras Altas” e de onde se avista a mais alta montanha da Grã Bretanha: Ben Nevis. Almoço. 
Continuação por Glencoe, com as suas maravilhosas e escarpadas montanhas, e chegada às margens 
do “Loch Lomond”, o maior lago do interior da Escócia (parada). Em seguida, prosseguimos para 
Glasgow, maior cidade da Escócia, situada nas margens do Rio Clyde. Jantar e hospedagem.

5º Dia - Glasgow > Gretna Green > Liverpool
Após o café da manhã, saída em direção à Inglaterra. Parada em Gretna Green (ainda território escocês), 
conhecida como destino para casamentos. Continuação para Liverpool, cidade natal de um dos mais 
famosos grupos rock do mundo: os Beatles. Chegada e breve visita panorâmica, seguida de almoço. 
Tarde livre. Jantar e hospedagem.

6º Dia - Liverpool > Stratford-upon-Avon > Oxford > Londres
Café da manhã e saída para Stratford-upon-Avon, terra natal de William Shakespeare. Breve visita, 
seguida de almoço. De tarde, continuação para Oxford, cidade mundialmente famosa pela sua 
universidade que está entre as melhores do mundo, tendo formado alunos ilustres tais como reis, 
presidentes, escritores e artistas. Breve passeio, seguido de tempo livre. Em horário a indicar localmente, 
continuação da viagem para a capital britânica. Chegada e check -in no hotel. Jantar e hospedagem.

7º Dia - Londres
Café da manhã. Saída para a visita desta cidade, com inúmeros monumentos e lugares de grande 
beleza, dos quais destacamos os seguintes: área comercial de Piccadilly, Regent Street e Oxford Street, 
Marble Arch, Hyde Park, monumento ao Príncipe Alberto, marido da rainha Vitória, panorâmica do 
Parlamento vista da margem sul do rio Tamisa, Abadia de Westminster, a Torre do Relógio com o famoso 
“Big Ben”, Whitehall, Praça Trafalgar, Arco do Almirantado e Palácio de Buckingham (assistência à 
cerimônia de troca da guarda, quando houver e sempre que possível). Almoço. Tarde livre para 
atividades de gosto pessoal. Jantar e hospedagem.

8º Dia - Saída de Londres
Os serviços de hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até as 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

7 Cafés da manhã bu�et e 13 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslado de chegada e saída;
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante toda a viagem por um guia Abreu em idioma português;
Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Londres e Edimburgo;
Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: York, Durham, Pitlochry, Fort William,
Loch Lomond, Glasgow, Gretna Green, Liverpool, Stratford-upon-Avon e Oxford;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Catedral de York, Castelo de
Edimburgo e Destilaria em Pitlochry;

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços incluídos (item acima). 

HOTÉIS PREVISTOS

Manchester: Novotel Manchester Centre
Edimburgo: Apex Waterloo Place, The Principal Hotel Edinburgh
Região De Glasgow: Doubletree By Hilton Strathclyde
Liverpool: Pullman Liverpool, Marriott Hotel City Centre Liverpool
Londres: Meliá White House

DATAS

Sentido Londres/Manchester
2019 – Saída em 12 de maio; 9 de junho; 7 e 14 de julho; 4 e 11 de agosto; 1 e 8 de setembro.

Sentido Manchester/Londres
2019 – Saída em 2 e 30 de junho; 28 de julho; 4 e 25 de agosto; 1, 22 e 29 de setembro.

OBSERVAÇÕES

Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

VALOR POR PESSOA

Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours.



PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Manchester
Chegada no aeroporto de Manchester, uma das maiores e mais prósperas cidades da Inglaterra. 
Recepção, traslado ao hotel e tempo livre. Jantar e hospedagem. Nota importante: De modo a podermos 
garantir todos os serviços, a chegada em Manchester deverá ocorrer antes das 17h.

2º Dia – Manchester > York > Durham > Edimburgo
Café da manhã no hotel e saída em direcção a York, bela cidade de origem romana e com uma importante 
história ligada aos povos vikings e saxões. Breve visita de orientação com destaque para a catedral gótica 
(entrada). Continuação para Durham. Almoço. De tarde, passeio a pé pelo centro histórico da cidade, 
invencível bastião inglês nas lutas fronteiriças com a Escócia, com destaque para a sua bela catedral e 
importante universidade. Continuação para Edimburgo, capital da Escócia, onde entraremos pela ponte 
que atravessa o rio Forth, e de onde poderemos observar a ponte ferroviária, magní�ca obra de 
engenharia, conhecida por Forth Railway Bridge. Chegada no hotel, jantar e hospedagem.

3º Dia - Edimburgo
Após o café da manhã, visita panorâmica de Edimburgo com guia local. Entre os principais pontos de 
interesse destacam-se o Palácio de Holyrood, a Catedral de St. Giles, a Galeria Nacional da Escócia e o 
Castelo de Edimburgo (entrada). Almoço. Tarde livre para visitas de gosto pessoal e para desfrutar desta 
bela cidade. À noite, jantar tradicional escocês com espetáculo de folclore típico e música ao vivo. 
Hospedagem.

4º Dia - Edimburgo > Pitlochry > Fort William > Loch Lomond > Glasgow
Café da manhã e saída para a região das “Terras Altas” da Escócia. Chegada a Pitlochry, pequena 
povoação comercial, e visita a uma destilaria de whisky. Continuação para Fort William, segunda maior 
cidade das “Terras Altas” e de onde se avista a mais alta montanha da Grã Bretanha: Ben Nevis. Almoço. 
Continuação por Glencoe, com as suas maravilhosas e escarpadas montanhas, e chegada às margens 
do “Loch Lomond”, o maior lago do interior da Escócia (parada). Em seguida, prosseguimos para 
Glasgow, maior cidade da Escócia, situada nas margens do Rio Clyde. Jantar e hospedagem.

5º Dia - Glasgow > Gretna Green > Liverpool
Após o café da manhã, saída em direção à Inglaterra. Parada em Gretna Green (ainda território escocês), 
conhecida como destino para casamentos. Continuação para Liverpool, cidade natal de um dos mais 
famosos grupos rock do mundo: os Beatles. Chegada e breve visita panorâmica, seguida de almoço. 
Tarde livre. Jantar e hospedagem.

6º Dia - Liverpool > Stratford-upon-Avon > Oxford > Londres
Café da manhã e saída para Stratford-upon-Avon, terra natal de William Shakespeare. Breve visita, 
seguida de almoço. De tarde, continuação para Oxford, cidade mundialmente famosa pela sua 
universidade que está entre as melhores do mundo, tendo formado alunos ilustres tais como reis, 
presidentes, escritores e artistas. Breve passeio, seguido de tempo livre. Em horário a indicar localmente, 
continuação da viagem para a capital britânica. Chegada e check -in no hotel. Jantar e hospedagem.

7º Dia - Londres
Café da manhã. Saída para a visita desta cidade, com inúmeros monumentos e lugares de grande 
beleza, dos quais destacamos os seguintes: área comercial de Piccadilly, Regent Street e Oxford Street, 
Marble Arch, Hyde Park, monumento ao Príncipe Alberto, marido da rainha Vitória, panorâmica do 
Parlamento vista da margem sul do rio Tamisa, Abadia de Westminster, a Torre do Relógio com o famoso 
“Big Ben”, Whitehall, Praça Trafalgar, Arco do Almirantado e Palácio de Buckingham (assistência à 
cerimônia de troca da guarda, quando houver e sempre que possível). Almoço. Tarde livre para 
atividades de gosto pessoal. Jantar e hospedagem.

8º Dia - Saída de Londres
Os serviços de hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até as 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

7 Cafés da manhã bu�et e 13 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslado de chegada e saída;
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante toda a viagem por um guia Abreu em idioma português;
Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Londres e Edimburgo;
Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: York, Durham, Pitlochry, Fort William,
Loch Lomond, Glasgow, Gretna Green, Liverpool, Stratford-upon-Avon e Oxford;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Catedral de York, Castelo de
Edimburgo e Destilaria em Pitlochry;

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços incluídos (item acima). 

HOTÉIS PREVISTOS

Manchester: Novotel Manchester Centre
Edimburgo: Apex Waterloo Place, The Principal Hotel Edinburgh
Região De Glasgow: Doubletree By Hilton Strathclyde
Liverpool: Pullman Liverpool, Marriott Hotel City Centre Liverpool
Londres: Meliá White House

DATAS

Sentido Londres/Manchester
2019 – Saída em 12 de maio; 9 de junho; 7 e 14 de julho; 4 e 11 de agosto; 1 e 8 de setembro.

Sentido Manchester/Londres
2019 – Saída em 2 e 30 de junho; 28 de julho; 4 e 25 de agosto; 1, 22 e 29 de setembro.

OBSERVAÇÕES

Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

VALOR POR PESSOA

Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours.

Período

Junho, julho e agosto de 2019

Maio e setembro de 2019

Apartamento duplo

€ 2.095

€ 2.170

Suplemento individual

€ 675

€ 675

Sentido Londres/Manchester



PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Manchester
Chegada no aeroporto de Manchester, uma das maiores e mais prósperas cidades da Inglaterra. 
Recepção, traslado ao hotel e tempo livre. Jantar e hospedagem. Nota importante: De modo a podermos 
garantir todos os serviços, a chegada em Manchester deverá ocorrer antes das 17h.

2º Dia – Manchester > York > Durham > Edimburgo
Café da manhã no hotel e saída em direcção a York, bela cidade de origem romana e com uma importante 
história ligada aos povos vikings e saxões. Breve visita de orientação com destaque para a catedral gótica 
(entrada). Continuação para Durham. Almoço. De tarde, passeio a pé pelo centro histórico da cidade, 
invencível bastião inglês nas lutas fronteiriças com a Escócia, com destaque para a sua bela catedral e 
importante universidade. Continuação para Edimburgo, capital da Escócia, onde entraremos pela ponte 
que atravessa o rio Forth, e de onde poderemos observar a ponte ferroviária, magní�ca obra de 
engenharia, conhecida por Forth Railway Bridge. Chegada no hotel, jantar e hospedagem.

3º Dia - Edimburgo
Após o café da manhã, visita panorâmica de Edimburgo com guia local. Entre os principais pontos de 
interesse destacam-se o Palácio de Holyrood, a Catedral de St. Giles, a Galeria Nacional da Escócia e o 
Castelo de Edimburgo (entrada). Almoço. Tarde livre para visitas de gosto pessoal e para desfrutar desta 
bela cidade. À noite, jantar tradicional escocês com espetáculo de folclore típico e música ao vivo. 
Hospedagem.

4º Dia - Edimburgo > Pitlochry > Fort William > Loch Lomond > Glasgow
Café da manhã e saída para a região das “Terras Altas” da Escócia. Chegada a Pitlochry, pequena 
povoação comercial, e visita a uma destilaria de whisky. Continuação para Fort William, segunda maior 
cidade das “Terras Altas” e de onde se avista a mais alta montanha da Grã Bretanha: Ben Nevis. Almoço. 
Continuação por Glencoe, com as suas maravilhosas e escarpadas montanhas, e chegada às margens 
do “Loch Lomond”, o maior lago do interior da Escócia (parada). Em seguida, prosseguimos para 
Glasgow, maior cidade da Escócia, situada nas margens do Rio Clyde. Jantar e hospedagem.

5º Dia - Glasgow > Gretna Green > Liverpool
Após o café da manhã, saída em direção à Inglaterra. Parada em Gretna Green (ainda território escocês), 
conhecida como destino para casamentos. Continuação para Liverpool, cidade natal de um dos mais 
famosos grupos rock do mundo: os Beatles. Chegada e breve visita panorâmica, seguida de almoço. 
Tarde livre. Jantar e hospedagem.

6º Dia - Liverpool > Stratford-upon-Avon > Oxford > Londres
Café da manhã e saída para Stratford-upon-Avon, terra natal de William Shakespeare. Breve visita, 
seguida de almoço. De tarde, continuação para Oxford, cidade mundialmente famosa pela sua 
universidade que está entre as melhores do mundo, tendo formado alunos ilustres tais como reis, 
presidentes, escritores e artistas. Breve passeio, seguido de tempo livre. Em horário a indicar localmente, 
continuação da viagem para a capital britânica. Chegada e check -in no hotel. Jantar e hospedagem.

7º Dia - Londres
Café da manhã. Saída para a visita desta cidade, com inúmeros monumentos e lugares de grande 
beleza, dos quais destacamos os seguintes: área comercial de Piccadilly, Regent Street e Oxford Street, 
Marble Arch, Hyde Park, monumento ao Príncipe Alberto, marido da rainha Vitória, panorâmica do 
Parlamento vista da margem sul do rio Tamisa, Abadia de Westminster, a Torre do Relógio com o famoso 
“Big Ben”, Whitehall, Praça Trafalgar, Arco do Almirantado e Palácio de Buckingham (assistência à 
cerimônia de troca da guarda, quando houver e sempre que possível). Almoço. Tarde livre para 
atividades de gosto pessoal. Jantar e hospedagem.

8º Dia - Saída de Londres
Os serviços de hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até as 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

7 Cafés da manhã bu�et e 13 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslado de chegada e saída;
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante toda a viagem por um guia Abreu em idioma português;
Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Londres e Edimburgo;
Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: York, Durham, Pitlochry, Fort William,
Loch Lomond, Glasgow, Gretna Green, Liverpool, Stratford-upon-Avon e Oxford;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Catedral de York, Castelo de
Edimburgo e Destilaria em Pitlochry;

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços incluídos (item acima). 

HOTÉIS PREVISTOS

Manchester: Novotel Manchester Centre
Edimburgo: Apex Waterloo Place, The Principal Hotel Edinburgh
Região De Glasgow: Doubletree By Hilton Strathclyde
Liverpool: Pullman Liverpool, Marriott Hotel City Centre Liverpool
Londres: Meliá White House

DATAS

Sentido Londres/Manchester
2019 – Saída em 12 de maio; 9 de junho; 7 e 14 de julho; 4 e 11 de agosto; 1 e 8 de setembro.

Sentido Manchester/Londres
2019 – Saída em 2 e 30 de junho; 28 de julho; 4 e 25 de agosto; 1, 22 e 29 de setembro.

OBSERVAÇÕES

Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

VALOR POR PESSOA

Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours.

Período

Junho, julho e agosto de 2019

Setembro de 2019

Preços por pessoa (parte terrestre)

Apartamento duplo

€ 2.095

€ 2.170

Suplemento individual

€ 675

€ 675

Sentido Manchester/Londres


