INGLATERRA,

ESCÓCIA E IRLANDA

Londres, Castelo Windsor, Liverpool,
Oxford, Glasgow, Lago Ness, Belfast,
Dublin

Saída: 16

SET 2019 | 17 dias • 14 noites

16/09 – PORTO ALEGRE/LONDRES
Apresentação no aeroporto Salgado Filho para embarque com destino
a Londres com conexões.
17/09 - LONDRES
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre. Pernoite no hotel em
Londres.
18/09 - LONDRES
Café da manhã. Durante a manhã faremos um tour panorâmico de
Londres de ônibus. Observaremos os arredores de Westminster com o
Parlamento, Big Ben e a famosa catedral onde inúmeros casamentos
reais foram organizados. Vamos contemplar os cais do Tâmisa, onde
veremos a famosa Coca-Cola London Eye, a Catedral de St. Paul, a
Torre de Londres e a Tower Bridge. Teremos a tarde livre para curtir a
cidade ou fazer compras nas muitas lojas da Oxford Street. Pernoite em
Londres.
19/09 - LONDRES
Café da manhã. Dia livre para passear pela cidade e assistir a um
musical à noite. Sugerimos passeio opcional ao Castelo de Warwick
20/09 - LONDRES / CASTELO WINDSOR / LONDRES
Café da manhã. Excursão de meio dia ao Castelo de Windsor,
residência real localizada na cidade de Windsor em Berkshire,
Inglaterra, Reino Unido. A edificação é notável por sua longa
associação com a família real inglesa e britânica e também por sua
arquitetura. Retorno a Londres e alojamento.
21/09 - LONDRES / OXFORD / COTSWOLDS / STRAT FORD /
LIVERPOOL
Café da manhã. Partida de Londres para o oeste, até Oxford. Faremos
um passeio a pé pela mais antiga e tradicional cidade universitária da
Inglaterra e visitaremos a famosa Christ Church College.
Continuaremos até a cidade de Stratford-Upon-Avon, berço do famoso

poeta e dramaturgo William Shakespeare. Vamos visitar a cidade
rapidamente antes de ir para Liverpool, cidade do grupo de rock mais
famoso do mundo: The Beatles. Liverpool também abriga um dos
maiores portos da Inglaterra. Noite no hotel em Liverpool.
22/09 - DISTRITO DE LIVERPOOL / LAKE DISTRICT / GLASGOW
Café da manhã. Começaremos o dia com um passeio ao Parque
Nacional de Lake District e suas incríveis paisagens até chegar a
Glasgow. Uma vez em Glasgow, faremos uma breve visita panorâmica,
onde podemos encontrar a Buchanan Street, conhecida por sua
arquitetura vitoriana, bem como por suas pequenas lojas. Jantar.
23/09 – GLASGOW / GLEN COE / FORT WILLIAM / URQUHART CAS
/ LOCH NESS / INVERNESS
Café da manhã. Partida para o vale selvagem de Glen Coe.
Continuaremos nosso caminho até chegarmos ao Loch Ness
explorando paisagens maravilhosas e desfrutando de um curto passeio
de barco no famoso Loch, o maior lago da Escócia que é famoso pelo
monstro Nessie que vive de acordo com a lenda em suas profundezas.
Visita as ruínas do castelo de Urquhart. Continuação ate Inverness,
onde passaremos a noite. Jantar.
24/09 - INVERNESS / EDIMBURGO
Café da manhã. Partida para Edimburgo. Vamos visitar na estrada uma
destilaria Whisky em que vamos observar os procedimentos de
produção e saborear a bebida nacional da Escócia. Passaremos pelo
Parque Nacional de Cairngorms para finalmente chegar à capital
escocesa. Teremos um belo panorama da cidade com vista para a
Royal Mile e seu imponente castelo. Pernoite em hotel em Edimburgo.
25/09 – EDIMBURGO
Café da manhã. De manhã, visitaremos o castelo de Edimburgo, onde
estão localizadas as joias da coroa real. Teremos a tarde livre para
descobrir a capital escocesa ou aproveitar um momento de compras
para tirar duas lembranças do país. Noite no hotel em Edimburgo.
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26/09 - EDIMBURGO
Café da manhã. Dia livre em Edimburgo. Possibilidade de visitar o
Royal Botanic Gardens, bem como o Royal Yacht Britannia, o antigo
navio da rainha Elizabeth II, fiel às suas viagens marítimas por quarenta
anos. Também poderá visitar a Catedral de San Gil ou o Palácio de
Holyrood. Pernoite em hotel em Edimburgo.
27/09 - EDIMBURGO / BELFAST
Café da manhã. No horário agendado, traslado de balsa para Belfast.
Após a chegada, tempo livre para desfrutar da cidade que é sempre
cheia de vida. Admire sua mistura eclética de arquitetura vitoriana e
arquitetura moderna. Pernoite em Belfast.
28/09 – BELFAST
Café da manhã. Visita à costa, admirando as impressionantes colunas
de basalto da Calçada dos Gigantes. Depois de caminhar um pouco e
admirar a vista, desfrute de um passeio ao longo da costa no ônibus de
volta ao hotel. Pernoite em Belfast.
29/09 - BELFAST / DUBLIN
Café da manhã. Saída para Dublin. Chegada e visita a cidade, incluindo
a Guinness Storehouse para descobrir a história desta cervejaria
conhecida mundialmente. Alojamento em Dublin.
30/09 – DUBLIN / WICKLOW MOUNTAINS / POWERSCOURT
JARDINS / DUBLIN
Café da manhã. Saída para passeio até as Montanhas Wicklow com
belíssimas paisagens. No caminho de volta a Dublin, parada nos
Jardins Powerscourt, uma mansão construída no ano de 1731. Os
jardins são considerados os mais importantes em toda a Irlanda.
Alojamento em Dublin.

01/09 - DUBLIN
Café da manhã. Dia livre para passear por conta própria pela cidade.
Alojamento em Dublin.
02/10- DUBLIN / PORTO ALEGRE
Café da manhã. Em horário oportuno traslado para o aeroporto para
embarque com destino a Porto Alegre com conexões
03/10 – PORTO ALEGRE
Chegada ao Brasil e conexão imediata para Porto Alegre. Chegada e ....
até a próxima viagem!
INCLUI:
• Passagem aérea desde Porto Alegre
• Seguro saúde
• Coordenador de grupo da Paralelo 30 Turismo acompanhando um grupo
de no mínimo 15 pessoas
• 14 noites de hospedagem com café da manhã.
• 2 jantares
• Passeios conforme programa
• Guia local falando português ou espanhol
HOTÉIS PREVISTOS:
• Londres - St Giles London Hotel
• Liverpool - Ibis Liverpool Centre
• Glasgow - Holiday Inn Express Greenock
• Inverness - Dornoch Hotel
• Edinburgo - Holiday Inn Edinburgh
• Belfast - Holiday Inn Belfast City Centre
• Dublin - Cassidys Hotel
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EUR

4.480,00

51 3037.3522
paralelo30turismo.com.br

Londres, Castelo Windsor, Liverpool,
Oxford, Glasgow, Lago Ness, Belfast,
Dublin

+
taxas

Rua Independência, 1184
Centro • São Leopoldo

Valor por pessoa em
apartamento duplo

