
                                                                                                          
PACOTE – INGLATERRA E ESCOCIA DE LUXO 

 
Período da viagem: de 22 de JULHO a 05 de AGOSTO 

 
 

Um completíssimo Tour pela Inglaterra, conhecendo as principais cidades e sentindo de perto a 
cultura britânica. Na Escócia, dos castelos dos clans ao whisky puro malte, do kilt ao 

inconfundível som da gaita de foles, há coisas que só existem por lá. Num Tour bem abrangente, 
conheça o incrível Lago Ness e deleite-se nas destilarias de Whisky. 

 
O PACOTE INCLUI: 

 
 Passagem aérea LATAM Linhas Aéreas POA / LONDRES/ POA com 

franquia de uma mala de 23 kg; 
• Traslados privativos de chegada e partida; 

 Guia acompanhante brasileiro incluso; 
 Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 

primeira superior com café da manha Buffet; 
 02 refeições INCLUSAS: 01 jantar em Glasgow e 01 almoço em 

Cambridge; 
• Passeios e visitas INCLUSAS conforme roteiro com guias locais falando 

Português ou Espanhol;  
 Ingresso INCLUSO na Shakespeare House em Stratford-upon-Avon;  
• Ingresso INCLUSO na The Beatle Story Experience em Liverpool;  

• Visita INCLUSA a uma das famosas destilarias escocesas de Whisky entre Loch 
Ness e Inverness;  

 • Ingresso INCLUSO no Castelo Blair;  
•Ingresso INCLUSO no Castelo de Edimburgo;  

• Ingresso INCLUSO na Catedral de York Minster em York;  
• Ingresso INCLUSO na Capela do Kingʼs College em Cambridge;  

•  Ingresso INCLUSO na Torre de Londres em Londres; 
 Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 

Seguro Viagem para todo o período GTA LATINA com cobertura de 55 mil euros; 
Assistência de nosso operador local; 



                                                                                                          
ITINERARIO AÉREO 

ITINERARIO TERRESTRE 
 

DIA 22/07 - SEGUNDA FEIRA – PORTO ALEGRE – LONDRES 
Saída do aeroporto Salgado Filho com voo direto para Lisboa para conectar para Itália. 
 
DIA 23/07 - TERÇA FEIRA - LONDRES  
Chegada a Londres. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Londres até o hotel 
INCLUSO. Noite livre. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no 
hotel.encontro. Pernoite. 
 
DIA 24/07 –QUARTA FEIRA - LONDRES / STRATFORD-UPON-AVON 
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã, com o Guia acompanhante Brasileiro, para Stratford-
upon-Avon, a cidade natal de Shakespeare. Chegada e tour panorâmico com visita a 
Shakespeare House (ENTRADA INCLUSA). Acomodação e hospedagem no hotel. À noite, 
poderemos curtir a animação num autêntico “Pub”. 
 
DIA 25/07 – QUINTA FEIRA - STRATFORD-UPON-AVON / CHESTER / LIVERPOOL  
Café da manhã BUFÊ. De manhã, saída em direção à cidade de Chester, também conhecida 
como “A Cidade da Grande Muralha”. Chegada a Chester, a cidade dos fantasmas e 
considerada um museu a céu aberto,  conheceremos, com Guia local, sua grande muralha 
construída pelos romanos, o anfiteatro, a Prefeitura, a Catedral de Santa Werburga em estilo 
Normando com seu belo claustro. Veremos o Eastgate Clock, o relógio mais famoso da Grã-
Bretanha depois do Big Ben. Continuação para Liverpool, cidade onde os Beatles surgiram. 
Acomodação e hospedagem no hotel. À noite, sugerimos visita OPCIONAL ao famoso “Cavern 
Club”, palco das primeiras apresentações artísticas dos “Quatro Fabulosos Beatles”. 
 
DIA 26/07 – SEXTA FEIRA – LIVERPOOL 
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã, visita panorâmica à cidade, conhecendo os principais 
locais que inspiraram as músicas dos Beatles, como Penny Lane e Strawberry Fields, e o 
Cavern Club, onde iniciaram sua carreira. Visita ao The Beatle Story Experience (ENTRADA 
INCLUSA), museu dedicado à história deste inesquecível quarteto de músicos. Tarde livre. 
 
DIA 27/07 – SABADO - LIVERPOOL / LAKE DISTRICT / WINDERMERE / GLASGOW 
(ESCOCIA) 
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã para o Lago Windermere, no deslumbrante Distrito 
dos Lagos, onde visitaremos o Lago Windermere, um dos destinos turísticos mais populares e 
famosos da Inglaterra,e cenário que serviu de inspiração para gerações de poetas ingleses. No 
fim da visita, continuação da viagem com destino a Glasgow, importante cidade escocesa e 
berço da Revolução Industrial. Acomodação e hospedagem no hotel. JANTAR INCLUSO no 
Tour Premium no hotel. 
 
DIA 28/07 - DOMINGO - GLASGOW  

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

3296 22 Jul 18:50 22 Jul 20:40 PORTO ALEGRE (POA) SAO PAULO (GRU) 

 

8084 22 Jul 23:40 23 Jul 15:15 SAO PAULO (GRU) LONDRES (LHR) 

 

8085 05 Ago 21:10 06 Ago 04:55 LONDRES (LHR) SAO PAULO (GRU) 

 

3466 06 Ago 08:15 06 Ago 10:00 SAO PAULO (GRU) PORTO ALEGRE (POA)



                                                                                                          
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã, visita panorâmica à cidade, conhecendo os seus principais 
locais de interesse: a Catedral de Glasgow, a Rua Buchanan, a Prefeitura, a George Square 
praça em estilo Vitoriano, a Universidade (fundada no ano de 1451) e o Parque Kelvingrove. 
Tarde livre para conhecer os típicos “Pubs”.  
 
DIA 29/07 – SEGUNDA FEIRA - GLASGOW / LOCH LOMOND / LOCH NESS / INVERNESS 
OU AVIEMORE 
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino ao mundo de tradição e magia das Highlands 
escocesas (Terras Altas). O primeiro contato será com o Loch Lomond, considerado o maior 
Lago da Escócia. A seguir, continuaremos a nossa descoberta em direção ao Loch Ness 
percorrendo a deslumbrante região aonde foram realizados filmes como “Coração Valente” e 
“Highlander”. Na maior atração das Highlands, conheceremos o maior dos “lochs” o famoso 
Lago Ness, que além de ser um lago de beleza espetacular, abriga um lendário habitante: 
Nesse, “o monstro já visto por mais de 4.000 pessoas desde o século VI”. Finalmente, 
chegaremos em Inverness, a capital das Highlands. Esta pitoresca cidade que nos permitirá 
entrar em contato com as tradições dos clãs escoceses, sendo as mais típicas destas tradições 
os trajes típicos quadriculados. Acomodação e hospedagem no hotel. 
 
DIA 30/07 – TERÇA FEIRA - INVERNESS OU AVIEMORE / CASTELO BLAIR / DESTILARIA 
DE WHISKY/ PITLOCHRY / EDIMBURGO 
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica por Inverness. Caminhando pelo centro da cidade 
através das suas antigas ruelas, passaremos pelo Castelo Vitoriano e exploraremos o comércio 
local onde se podem comprar os famosos e típicos “kilts” e “tweeds” escoceses. Finalizada a 
nossa visita à capital das Highlands, sairemos com destino a Edimburgo. No caminho 
visitaremos o majestoso Castelo Blair (INGRESSO INCLUSO). Os Duques de Atholl, que são 
os proprietários deste castelo, ainda mantêm o único exército particular em território bretão 
com autorização da Rainha Vitória em 1844. Percorrendo o interior do Castelo, veremos as 
elegantes galerias vitorianas na ala do século XVIII, e sua belíssima pinacoteca. Finalizada a 
visita ao Castelo Blair, continuaremos a nossa viagem passando por Pitlochry, uma pitoresca 
vila “highlander”, e no caminho visitaremos uma das famosas destilarias escocesas onde 
aprenderemos tudo sobre a produção da bebida mais internacional do mundo: o whisky que 
significa em língua Celta “água da vida“ (INGRESSO INCLUSO). No final da visita, 
continuaremos com destino a Edimburgo, a imponente capital da Escócia. Acomodação e 
hospedagem no hotel. 
 
DIA 31/07- QUARTA FEIRA - EDIMBURGO 
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã, visita panorâmica a esta magnífica cidade, declarada 
patrimônio histórico Mundial. Conheceremos o seu legendário castelo construído no século XII 
sobre um rochedo onde viveu Mary Stuart (INGRESSO INCLUSO no Tour Premium). 
Passaremos por fora do Palácio de Holyroodhouse, residência oficial da Rainha Elizabeth, a 
Royal Mille, a Catedral St. Gilles e o Parlamento escocês. Tarde livre para continuar 
conhecendo esta magnífica cidade. Uma boa pedida é visitar os museus, universidades e 
galerias ou ir às compras na Royal Mille. À noite, curtir a animação da Royal Mille, antiga 
cidade medieval com seus inúmeros cafés, lojas e restaurantes, é uma ótima pedida.   
 
DIA 01/08 – QUINTA FEIRA – EDIMBURGO / YORK (INGLATERRA) 
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a York cidade fundada pelos romanos e colonizada 
pelos vikings na Idade Média. Chegada a York e visita panorâmica a esta importante cidade 
histórica, conhecendo a Cidade Velha, rodeada por muralhas do século XIV, o antigo mercado 
e a gigantesca catedral de York Minster ( INGRESSO INCLUSO) dedicada a São Pedro. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 
 
DIA 02/08 - SEXTA FEIRA - YORK / CAMBRIDGE / LONDRES 
Café da manha BUFE. Saída com destino a cidade Universitária de Cambridge para uma visita 
de orientação. Conheceremos a Capela do Kings College ( INGRESSO INCUIDO) considerado 



                                                                                                          
exemplo de arquitetura inglesa da época medieval. Almoço incluso em Cambrigde. Finalizado o 
almoço, saída com destino a majestosua capital inglesa; Acomodação e hospedagem no hotel. 
À noite, pode-se assistir OPCIONALMENTE a um dos famosos musicais em cartaz nesta 
metrópole. 
 
DIA 03/08 – SABADO - LONDRES 
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à cidade, conhecendo o Rio Tâmisa, Picadilly Circus, 
Palácio de Buckingham (com a troca de guarda, sempre que possível), Abadia de Westminster, 
Big Ben, Praça Trafalgar, Hyde Park, St. James Park, o Parlamento Inglês, a Abadia de 
Westminster (a mais antiga igreja de Londres), a Ponte de Londres, Piccadilly Circus, 
tradicional área de teatros, a fervilhante zona de compras e, ao final, visita à Torre de Londres 
(INGRESSO INCLUSO). 
 
DIA 04/08 – DOMINGO - LONDRES 
Café da manhã BUFÊ. Dia livre. Aproveitem para conhecer a Harrod’s, a mais tradicional loja 
de departamentos da Inglaterra, o magazine Selfridge’s ou caminhar pela New Bond Street, 
com suas grifes famosas, e por Piccadilly Circus. À tarde, pode-se visitar o famoso Museu de 
Cera de Madame Tussaud ou subir a bordo da London Eye, considerada a mais alta roda 
gigante do mundo. À noite, assistir OPCIONALMENTE a algum dos famosos musicais em 
cartaz nos teatros de Piccadilly Circus é uma excelente pedida. 
 
DIA 05/08 – SEGUNDA FEIRA - LONDRES  
Café da manhã BUFÊ. Traslado do hotel até o aeroporto de Londres INCLUSO. 
 

HOTEIS SELECIONADOS  
 

LONDRES: RADISSON BLU PORTMAN ou MELIA WHITE HOUSE ou similares  
 

STATFORDUPON-AVON: CROWNE PLAZA ou DOUBLETREE BY HILTON ou similares  
 

LIVERPOOL: MARRIOT LIVERPOOL ou RADISSON BLU LIVERPOOL ou similares 
 

GLASWOW: HILTON GLASWOW ou MARRIOT GLASWOW ou similares 
 

AVIEMORE: MERCURE INVERNESS ou HILTON COYLUMBRIGDE ou similares 
 

EDIMBURGO: HILTON EDIMBURG ou APEX CITY OF EDIRMBURG ou similares 
 

YORK: NOVOTEL YORK CENTRE ou MARRIOT YORK ou similares 
 
 

VALORES DE PACOTE  
 

 
ROTEIRO  

 
VALOR P/PESSSOA EM 

INDIVIDUAL 

 
VALOR P/PESSSOA EM 

DUPLO 
 

INGLATERRA E ESCOCIA PREMUIM 
 

USD 7500.00 
ENTRADA R$ 5850.00 

+ 9X R$ 2600.00 

 
USD 5500.00 

ENTRADA R$ 4300.00 
+ 9X R$ 1900.00  

 
Acrescentar USD 330.00 de taxas de embarque por pessoa. 

 
IMPORTANTE: 



                                                                                                          
** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores base ao cambio de 3,90 no dia 11/10/2018. 

 Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- Entrada de 20% + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

- Entrada de 20% + 08x no boleto bancário ( sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de 
conservação.   

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 

 


