
W
W

W
.4

TO
U

R
S.

P
T 

 › 
 G

E
R

A
L@

4T
O

U
R

S.
P

T

62

AGOSTO  VIAGEM EM GRUPO

1. VISTA PANORÂMICA, LONDRES

2. CATEDRAL DE YORK 3. VISTA PANORÂMICA, EDIMBURGO

26 Partidas de 
Lisboa ou Porto
8 dias › 7 noites de alojamento
de 3 a 10 de Agosto

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (02h55) – Londres
• Londres (02h20) – Porto ou
• Lisboa (02h50) – Londres
• Londres (02h45) – Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 90€ **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guias locais de língua portuguesa em Edimburgo 
e Londres;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 7 almoços e 7 jantares;
› Entrada no Castelo de Stirling, Castelo de 
Edimburgo e Scotch Whisky Experience, Centro de 
Shakespeare em Stratford – Upon - Avon, Abadia de 
Westminster e Catedral de São Paulo em Londres;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

›
REFEIÇÕESVISITAS

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   1.940€

   2.470€

   1.405€

06 14

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

Viajaremos por “Terras de Sua Majestade” onde descobriremos dois países que 
se unem pela sua história, recheada de simbolismo e importância. Locais de 

enorme inspiração artística e literária, lugares de mitos e grandes lendas.

Inglaterra &
Escócia 

Pelas Terras de Sua Majestade

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Londres  ›  
Liverpool

DIA 2  ›  Liverpool  ›  Glasgow  355 Kms

DIA 3  ›  Glasgow  ›  Fort William  ›  Fort 
Augustus  ›  Loch Ness  ›  Inverness  280 Kms

DIA 4  ›  Inverness  ›  Stirling  ›  Edimburgo
290 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para 
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo 
regular com destino a Londres. Partida para Liverpool, capital 
do condado de Merseyside e terra natal dos Beatles. Almoço. 
Visita pelo centro histórico, Património Mundial da UNESCO, 
com destaque para a Doca de Albert, o Pier Head, onde se 
encontra a estátua da famosa banda, a Biblioteca Central, 
a Catedral Anglicana, a Igreja de São Lucas e a Catedral 
Metropolitana. Breve paragem no bar “The Cavern”, local onde 
os Beatles atuaram pela primeira vez. Jantar. Alojamento no 
Hampton by Hilton Liverpool City Centre  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Início da viagem para Glasgow, 
maior cidade da Escócia e importante centro económico 
e cultural do Reino Unido. Chegada a Glasgow. Almoço. 
O seu centro histórico destaca-se pela riqueza cultural 
e arquitetónica evidenciada nas artes, nos museus e 
nos edifícios históricos, repletos de fachadas vitorianas, 
neoclássicas e pela mistura de traços de um estilo 
industrial e moderno. Pelas ruas exclusivamente pedestres 
encontraremos diversos artistas vestidos a rigor a tocar e 
cantar músicas tradicionais. Destaque para a Praça de São 
Jorge, a Catedral de Glasgow, a Torre de Tolbooth Steeple e o 
Arco de McLennan. Jantar. Alojamento no Jurys Inn Glasgow 
Hotel  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Dia completo dedicado para 
conhecer a região das Terras Altas na Escócia, conhecidas 
pela harmonia entre as suas paisagens exuberantes, os lagos 
cristalinos e os seus castelos. Passagem por Fort William, 
pequena vila localizada no sopé do Monte Ben Nevis, a 
montanha mais alta da Grã-Bretanha, seguindo por Fort 
Augustus e pelas margens do Loch Ness, a casa daquele 
que se acredita ser o monstro mais conhecido dos lagos 
escoceses. Breve paragem junto ao histórico Castelo de 
Urquhart. Almoço durante as visitas. Chegada a Inverness, 
capital das Terras Altas e importante centro da música 
tradicional escocesa. Visita pela cidade, com passagem pelo 
Castelo de Inverness, a Universidade, a Rua Huntly e a Bank 
Street, rua que contorna as margens do rio Ness. Jantar. 
Após o jantar, sugerimos um espetáculo de músicas e danças 
folclóricas escocesas (opcional). Alojamento no Holiday Inn 
Express Inverness  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Stirling, 
cidade medieval palco da conhecida Batalha da Ponte de 
Stirling durante as guerras escocesas pela independência. 
Visita ao Castelo de Stirling, um dos melhores exemplos da 
arquitetura renascentista escocesa e inspiração para o filme 
“Braveheart”. Almoço. Continuação para Edimburgo, capital 
da Escócia. Passeio pelo centro histórico, Património Mundial 
da UNESCO, com destaque o emblemático Castelo de 
Edimburgo, antiga fortaleza utilizada como residência real, a 
Milha Real, principal rua da cidade que liga o Castelo ao Palácio 
de Holyroodhouse, com passagem pela Catedral de St. Giles 
e pelo novo Parlamento Escocês. Prosseguimos pela cidade 
nova, repleta de ruas e praças charmosas, destacando-se a 
Princess Street, a Galeria Nacional da Escócia e a Charlotte 
Square, excelente exemplo arquitetónico do arquiteto James 
Craig. Visita à Scotch Whisky Experience para conhecer, passo 
a passo, o processo de fabrico e prova do famoso whishky 
escocês. Jantar típico escocês com espetáculo de danças 
tradicionais. Alojamento no Hotel Holiday Inn Edinburgo 
 ou similar. 

DIA 5  ›  Edimburgo  ›  Durham  ›  York  ›  
Leeds   385 Kms

DIA 6  ›  York  ›  Stratford-upon-avon  ›  
Oxford   ›  Londres   410 Kms

DIA 7  ›  Londres

DIA 8  ›  Londres  ›  Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Viagem em direção à cidade 
medieval de Durham. Passeio pelo seu centro histórico, 
com destaque seu o Castelo e a Catedral (visitas exteriores), 
Património da Humanidade da UNESCO. Almoço. Continuação 
para York, importante centro da história, da religião e da 
indústria britânica. Visita por esta cidade amuralhada com 
destaque a belíssima Catedral, a Galeria de Arte, as pitorescas 
ruas Stonegate e The Shambles (a mais antiga de York com 
o seu mercado), a Casa do Rio o Colégio de St. Williams, a 
Fairfax House, Clifford’s Tower e as ruínas da Abadia de St. 
Mary. Jantar. Alojamento no Clayton Hotel Leeds  ou 
similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Viagem para Stratford-upon-Avon. 

Pequeno-almoço no hotel. Dia completo para visita à cidade 
Londres, capital do Reino Unido. Destaca-se pelos contrastes 
do seu passado ancestral, pela modernidade e pela enorme 
diversidade cultural e artística. Iniciamos a nossa jornada 
pelo Palácio de Buckingham, residência oficial da Família 
Real Britânica em Londres desde 1837. Prosseguimos para 
a visita à imponente Abadia de Westminster, igreja oficial 
das coroações e importante local da história real britânica. 
Almoço. Passagem por alguns dos monumentos mais 
emblemáticos como o Big Ben, um dos símbolos de Londres, o 
Palácio de Westminster, a Downing Street, a Trafalgar Square, 
a Catedral de São Paulo, a Torre de Londres, antiga prisão 
que alberga atualmente as joias da coroa britânica. Tempo 
ainda para conhecer a vibrante e colorida praça de Piccadilly 
Circus, a Oxford Street e Royal Albert Hall. Tempo livre no 
peculiar bairro alternativo de Camden Town. Terminaremos 
com um Jantar. Alojamento. 

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de 
caráter pessoal. Sugerimos que assista à Troca da Guarda 
que se realiza no Palácio de Buckingham ou um passeio pelo 
pulmão da cidade, o Hyde Park, onde se encontra o Memorial 
da Princesa Diana. Em horário a determinar, transporte para 
o aeroporto. Formalidades de embarque e partida no voo de 
regresso ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem.

Almoço. Chegada e visita a pé pela terra natal do famoso 
poeta e dramaturgo William Shakespeare. Destaque para 
a Sheep street e a Henley street, famosas ruas da cidade 
onde os típicos cafés e principais lojas, fazem as delícias dos 
visitantes. Passagem ainda pela Igreja da Santíssima Trindade 
e pelo Teatro Real. Entrada no Centro de Shakespeare, antiga 
casa onde nasceu e viveu William Shakespeare. Continuação 
para Oxford, cidade universitária de excelência. Tempo livre 
para passear a pé pela cidade, apreciando os seus magníficos 
colégios universitários. Partida para Londres. Jantar. 
Alojamento no Novotel London Greenwich  ou similar. 


