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Terras Altas
da Escócia

com Ilha Skye

1º DIA – LISBOA –
EDIMBURGO – STIRLING
- GLASGOW
Comparência no aeroporto
de Lisboa. Partida com destino
a Edimburgo, via Frankfurt.
Chegada ao aeroporto de
Edimburgo pelas 12h00. Saída
em direcção a Stirling para visita
ao castelo onde foram coroados os
monarcas escoceses e que continua
a ser um dos melhores exemplos da
arquitectura renascentista da Escócia.
Foi também local das furiosas batalhas
da Guerra da Independência, em
especial a Batalha de Stirling Bridge, que
em 1297, afirmou William Wallace como
líder da resistência escocesa. Continuamos
para Glasgow. Jantar e alojamento no Hotel
Jurys Inn Glasgow 4*, ou similar.
2º DIA – GLASGOW – LOCH LOMOND –
INVERARAY – OBAN - FORT WILLIAM
Visita panorâmica de Glasgow, a maior cidade da
Escócia, nas margens do rio Clyde. É uma cidade
com uma mistura de arquitectura, entre elegantes
edifícios vitorianos e arquitectura moderna.
Passagem pela Universidade neogótica; os ‘City
Chambers’ ou Câmara Municipal; a Praça George;
Buchanan Street; a Catedral de Glasgow e a zona
da marginal. Seguimos viagem para norte, com
passagem Loch Lomond, o maior lago da Escócia
e onde tiveram lugar parte das aventuras de Rob
Roy. Viajamos pelo vale de Glencoe e junto a Glen
Nevis. Passamos por Inveraray, residência do Clã
Campbell, onde visitaremos o castelo. Seguimos
para Fort William, uma das maiores cidades da
costa ocidental, junto a Ben Nevis, a montanha mais
elevada da Grã-Bretanha. Jantar e alojamento no
Alexandra Hotel 3*, ou similar.

ESCÓCIA
Uma viagem que desvenda as paisagens
espetaculares da Escócia, com os seus
lugares históricos, imponentes castelos e
vilarejos entre lagos e montanhas. Terra
mágica dos kilts, do uísque, das gaitas de
foles e de heróis como William Walace.
Cidades cosmopolitas repletas de
intensa vida cultural e um povo alegre e
cordial que preservam seus costumes,
lendas e tradições.

3º DIA – FORT WILLIAM – MALLAIG – ILHA SKYE –
EILEAN DONAN CASTLE – FORT WILLIAM
Saída para a piscatória povoação de Mallaig para
apanhar o ferry até Armadale, na Ilha de Skye. É uma
ilha mítica, repleta de histórias e lendas, paisagens
inebriantes, várias ruínas de castelos e outras
construções antigas. Visita da ilha até chegar a
Portree, que significa Porto do Rei. Passeio por esta
pitoresca e colorida “capital” da ilha, com um belo
porto natural. Seguimos para o castelo de Eilean
Donan Castle para paragem fotográfica. Regresso a
Fort William. Jantar e alojamento no Hotel.
4º DIA – FORT WILLIAM – LOCH NESS – FORT
AUGUSTUS - INVERNESS
Saída para visita, e em busca de “Nessie”, o esquivo
monstro que vive nos abismos do lago de Loch
Ness, que se estende por 37 km desde Inverness a
Fort Augustus. Cruzeiro. Seguimos para Inverness
para visita da capital das Terras Altas. Destaque

para o seu emblemático Mercado Victoriano e o
castelo. Durante a tarde, e ao longo das margens do
Lago Ness, paragem para visita às ruínas do Castelo
de Urquhart. Visita a uma destilaria de whiskey.
Passagem por Fort Augustus, pequeno vilarejo
típico, com destaque para o Caledonian Canal.
Continuamos para Inverness. Jantar e alojamento
no Hotel Mercure 4*, ou similar.
5º DIA – INVERNESS – GLAMIS CASTLE – ST.
ANDREWS - EDIMBURGO
Visita de Glamis Castle. É dos mais importantes
e fascinantes palácios escoceses, pertencente à
família Bowes-Lyon, um dos mais antigos clãs da
nobreza escocesa, é a residência do Conde e da
Condessa de Strathmore. Lady Elizabeth, mais
conhecida como Rainha Mãe, nasceu neste castelo,
no dia 4 de Agosto de 1900, e passou ali parte da
sua infância. Seguimos até St. Andrews, que embora
seja a mais antiga cidade universitária da Escócia e
outrora capital eclesiástica, é também conhecida
como o santuário dos golfistas, já que foi aqui que
nasceu um dos jogos mais populares da Escócia:
o golfe. Visitaremos os restos da Catedral de St
Andrew, fundada em 1160 e só consagrada em 1318,
tem os restos do santo no altar maior. Continuação
até Edimburgo. Durante o percurso cruzaremos
Forth Bridge, uma das obras de engenharia mais
importante do século XIX. Jantar e alojamento no
Apex Haymarket Edinburgh 4*, ou similar.
6º DIA – EDIMBURGO – ROSSLYN CHAPEL EDIMBURGO
Visita de Edimburgo. Começamos com o lendário
Castelo, considerado um dos mais bonitos de todo
o mundo, construído sobre um vulcão extinto e
que é composto por um conjunto de edifícios que
datam do século XII até ao século XX, reflexo da sua
evolução para fortaleza, palácio real e prisão estatal.
Visita panorâmica, passando pela Royal Mile, que
termina nas ruínas da Abadia de Holyrood, e é uma
das principais zonas comerciais da cidade; Catedral
de St. Giles; Parlamento; a Princess Street; a Galeria
Nacional; George Street e Charlotte Square. Nos
arredores da cidade, visita à Capela de Rosslyn,
construída em 1446 e fundada, por William Sinclair, 1.
° Conde de Caithness. Diz a lenda que foi construída
pelos Cavaleiros Templários para proteger o Santo
Graal, que, como se diz, está em baixo da rosa, tendo
ficado mais popularizada no romance O Código Da
Vinci. Regresso a Edimburgo. Algum tempo livre
para passear pela cidade. À noite, jantar típico com
folclore escocês. Regresso ao hotel. Alojamento.
7º DIA – EDIMBURGO – LISBOA
Pelas 10h30 (aprox.), saída para o aeroporto, e
pelas 12h45 saída em voo com destino a Lisboa, via
Frankfurt. Chegada pelas 22h00.
Fim da viagem e dos nossos serviços

7 A 13 DE MAIO 2019
PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN
SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

1.625€
310€

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos regulares
Lufthansa, Lisboa / Edimburgo / Lisboa, via Frankfurt, com
direito ao transporte de uma peça de bagagem de porão
até 23 kg e respectivas taxas de aeroporto, segurança e
combustível, no valor de 89,53 € (a 2.08.2018 - sempre
sujeitos a confirmação aquando da emissão dos bilhetes);
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou
similares;
• Regime de meia pensão (6 jantares, incluindo um jantar
típico);
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante toda a
viagem;
• Acompanhamento por guia local, de língua castelhana ou
portuguesa, durante toda a viagem;
• Circuito em autocarro de turismo;
• Todas as visitas e entradas conforme programa;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Taxas hoteleiras, serviços, IVA;
• Livro de viagem;
• Seguro Multiviagens (cancelamento antecipado, assistência
e interrupção).
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.
Hotéis: os hotéis fora das cidades principais são normalmente
de estilo tradicional com um standard básico e em muitos
casos não têm elevador. Nas Terras Altas existem poucos
alojamentos de 4*, portanto teremos um hotel de 3*, que
servirá perfeitamente o propósito.

