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Quem somos
Com um espírito empresarial puramente inovador e vanguardista, sem es-
quecer que nossas origens e escola vêm de 1973 e hoje, mais de 40 anos de-
pois, colocamos à sua disposição uma Organização dedicada completamente 
a realizar seus sonhos de viagem, em vários lugares do mundo. Mais de 300 
pessoas especializadas formam parte da equipe humana melhor capacitada 
para a criação de viagens culturais e em grupo, alinhada com a mais avança-
da tecnologia para garantir a coordenação perfeita do início ao fim e guiados 
por nossa cultura empresarial responsável e sustentável.

Nossos serviços
Special Tours presta serviços orientados a superar todo o imaginável em 
grandes viagens culturais na Europa. Colocamos nas suas mãos a maior e 
mais completa programação de itinerários e saídas do mercado. Adicional-
mente lhe oferecemos plena flexibilidade para qualquer serviço grupal e 
completamente à medida.

Qualidade total
Special Tours é uma fábrica de grandes viagens, somos criadores! 
Um lugar onde cada etapa, de cada itinerário é mimado até o extremo para 
que o aproveitamento do seu tempo e satisfação seja a maior possível. En-
tendemos por QUALIDADE TOTAL uma cadeia sólida e indivisível de relações, 
as MELHORES ferramentas de assessoramento pre-viagem; tecnologia de 
vanguarda na reserva e operação de serviços; sempre com nossa garantia 
nos serviços do circuito: os melhores guias acompa nhantes, hotéis, ônibus, 
restaurantes, guias locais e entradas. 

Satisfação garantida
Nossa empresa deve sua trajetória e crescimento sustentável graças aos mil-
hares de agentes de viagens que nos recomendam e, muito especialmente, a 
todos os passageiros que viajaram e viajam conosco. Temos uma porcenta-
gem bastante alta de clientes que repetem experiências com nossa empresa, 
e esse fato nos enche de satisfação. Nós nos preocupamos pelos clientes, 
para que não tenha que se preocupar por nada!

“
Viajar te deixa sem palavras 
e depois te transforma em 
um contador de histórias

Ibn Battuta
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DOMINGO LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia livre 
para visitar lugares tão emblemáticos da capital bri-
tânica. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE 
YORKSHIRE

Café da manhã. Saída para Cambridge e tempo livre 
para passear por esta cidade universitária conside-
rada um dos melhores complexos em estilo Tudor 
da Grã - Bretanha: Trinity College, Queens College, 
Igreja de Santa Maria, etc. Edifícios que podem ser 
apreciados desde a rua principal ou com um passeio 
de barco “plat” no rio Cam. Continuação para York. 
Fundado 17 a.C. Pelos romanos, Sétimo Severo fez 
dela uma das duas capitais da Britânia, ele se mudou 
para cá para controlar o avanço de suas legiões por 
essas terras. O imperador Constantino, o Grande, foi 
coroado nesta cidade. Durante a ocupação Viking, foi 
um importante centro geopolítico conhecido como 
Yorvik. Faremos um tour guiado por esta cidade que 
possui uma arquitetura espetacular, com construções 
que datam da Inglaterra dos séculos XII ao XIV. Visi-
taremos suas muralhas, o centro histórico e o exterior 
da Catedral de São Pedro, a segunda maior em estilo 
gótico do norte da Europa, depois de Colônia, a anti-
ga Abadia ligada à lenda de Robin Hood e os famo-
sos portões, ruas típicas com estrutura em carvalho. 
Continuação para o hotel no Condado de Yorkshire. 
Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÃO DOS 
LAGOS - LIVERPOOL

Café da manhã. Saída para Lake District, o maior 
parque nacional da Inglaterra e considerado um dos 
lugares mais bonitos de todo o país, o berço dos 
poetas, lugares onde lagos e montanhas se suce-
dem pontilhados de pitorescos vilarejos. Faremos 
um passeio de barco no Lago Windermere, o maior e 
mais importante da Inglaterra, no coração da região 
de Cúmbria. (Almoço Opção Pacote de Refeições) 
e continuação para Liverpool, a cidade tornou - se 
recentemente um importante centro turístico, seja 
como ponto de partida para excursões ao País de 
Gales, seja atraindo o viajante como o local que deu 
origem ao os Beatles e sendo uma das mecas do fu-
tebol mundial. Para conhecer grande parte da cidade 
faremos uma visita panorâmica com um guia local 
na qual descobriremos: Estádio de futebol de An-
field, São Nicolau, as 3 Graças, centro histórico, cen-
tro financeiro, prefeitura, ST. Gerorge’s Hall, William 
Brown Street, St. John’s Gardens, área universitária, 
catedral católica e anglicana, Chinatown e o espaço 
renovado Docklands. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições) Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Café da manhã. Partida para o mítico País de Ga-
les, uma terra rica em história e lendas, atravessada 

por uma paisagem deslumbrante de montanhas e 
praias sem fim, terra de castelos e mineração. Nossa 
primeira parada será na cidade de Conwy, onde te-
remos tempo livre para desfrutar desta típica cida-
de medieval recentemente declarada Patrimônio da 
Humanidade, que tem a honra de receber a rua mais 
estreita do Reino Unido. Continuamos nosso cam-
inho por parte do Parque Nacional Snowdonia até 
chegarmos a Caernarfon, a cidade é dominada pelo 
castelo mais famoso do País de Gales, ligado à len-
da do Rei Arthur, foi palco de várias batalhas. Tem-
po livre. Retorno para Liverpool. Resto do dia livre. 
Se desejar, você terá a possibilidade de fazer uma 
visita opcional, conhecendo o Liverpool dos Beat-
les, no qual conheceremos, os lugares relacionados 
à mítica banda: Docklands, Mathew Street, Strawbe-

rry fields Panny Lane e o famoso The Cavern onde 
faremos uma parada para tomar uma cerveja. (Jan-
tar Opção Pacote de Refeições) Acomodação

QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON 
AVON - BRISTOL

Café da manhã. Partida para Chester, uma cidade 
de origem romana, que preserva as paredes, restos 
de banhos públicos, sua catedral do século 15 e suas 
ruas feitas de casas de estilo Tudor, a mais popular 
das quais é a Eastgate Street, onde está localizado 
o famoso Relógio de Eastgate, construído em 1897
para a celebração do Jubileu da Rainha Vitória. Tem-
po livre. Se desejar, você pode fazer uma excursão
opcional; tour guiado pela cidade Continuação para
Stratford upon Avon. (Almoço Opção Pacote de

O melhor da Inglaterra e Gales
ST22598 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres

Palácio de Buckingham · Londres

Casa de William Shakespeare · Stratford upon Avon
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Stonehenge, que com cerca de 5.000 anos é consi-
derado um dos monumentos mais enigmáticos da 
humanidade (entrada incluída). Ainda não se sabe 
para que foi construído. Algumas teorias dizem que 
era um templo, outras que era um observatório 
astronômico ou um calendário pré - histórico por 
estar alinhado com o sol e a lua, o que fica claro 
é que ao visitá - lo sentirá que existe algo sagrado 
entre aqueles círculos de pedra. Continuação em 
Londres. Jantar e acomodação.

SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

Refeições) Tempo livre na cidade natal de Shakes-
peare para conhecer seu centro histórico com suas 
charmosas casas de estrutura de madeira, tipica-
mente inglesas, e curtir a animação de suas áreas 
comerciais repletas de lojas. Continuação para Bris-
tol, uma antiga e rica cidade comercial. Tempo livre. 
Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem roma-
na e declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo 
livre ou, se desejar, pode fazer uma excursão opcio-
nal com um guia local: o exterior dos banhos pú-
blicos romanos, seus extraordinários edifícios geor-
gianos e o exterior de sua esplêndida abadia gótica. 
Continuação ao impressionante círculo de pedra de 

SPECIAL
SELEÇÃO

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22598 · Preço desde

1.255$ 7 dias
3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 5 JUN / 2 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22598 Londres / Londres

Seleção 7 3 1.255 1.655

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em Ônibus com ar condicionado, de acordo

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da Manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Visita Panorámica de Londres, York a Liverpool.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia

(segundo itinerário): Cambridge, Região dos lagos, País 
de Gales: Conwy, Caernarfon, Stratford-upon-Avon, Sto-
nehenge e Passeio de barco no Lago Windermere, Bath, 
Stonehenge.

- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições). Nesta versão oferece um total de 7 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. REFEIÇÕES

ST22598 1.395 / 1.795

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
Novotel London West Cidade 1ª

Yorkshire Jurys Inn Leeds Leeds 1ª 
Ibis Styles Leeds City Centre Arena Leeds TurS

Liverpool Ibis Styles Liverpool Dale Street Centro TurS
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

O melhor da Inglaterra e Gales
ST22598 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres
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DOMINGO LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia livre 
para visitar lugares tão emblemáticos da capital bri-
tânica. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE 
YORKSHIRE

Café da manhã. Saída para Cambridge e tempo livre 
para passear por esta cidade universitária conside-
rada um dos melhores complexos em estilo Tudor 
da Grã - Bretanha: Trinity College, Queens College, 
Igreja de Santa Maria, etc. Edifícios que podem ser 
apreciados desde a rua principal ou com um passeio 
de barco “plat” no rio Cam. Continuação para York. 
Fundado 17 a.C. Pelos romanos, Sétimo Severo fez 
dela uma das duas capitais da Britânia, ele se mudou 
para cá para controlar o avanço de suas legiões por 
essas terras. Durante a ocupação Viking, foi um im-
portante centro geopolítico conhecido como Yorvik. 
Faremos um tour guiado por esta cidade que possui 
uma arquitetura espetacular, com construções que 
datam da Inglaterra dos séculos XII ao XIV. Visitare-
mos suas muralhas, o centro histórico e o exterior da 
Catedral de São Pedro, a segunda maior em estilo 
gótico do norte da Europa, depois de Colônia, a anti-
ga Abadia ligada à lenda de Robin Hood e os famo-
sos portões, ruas típicas com estrutura em carvalho. 
Continuação para o hotel no Condado de Yorkshire. 
Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÃO DOS 
LAGOS - LIVERPOOL

Café da manhã. Saída para Lake District, o maior 
parque nacional da Inglaterra e considerado um dos 
lugares mais bonitos de todo o país, o berço dos 
poetas, lugares onde lagos e montanhas se suce-
dem pontilhados de pitorescos vilarejos. Faremos 
um passeio de barco no Lago Windermere, o maior e 
mais importante da Inglaterra, no coração da região 
de Cúmbria. (Almoço Opção Pacote de Refeições) 
e continuação para Liverpool, a cidade tornou - se 
recentemente um importante centro turístico, seja 
como ponto de partida para excursões ao País de 
Gales, seja atraindo o viajante como o local que deu 
origem ao os Beatles e sendo uma das mecas do fu-
tebol mundial. Para conhecer grande parte da cidade 
faremos uma visita panorâmica com um guia local 
na qual descobriremos: Estádio de futebol de An-
field, São Nicolau, as 3 Graças, centro histórico, cen-
tro financeiro, prefeitura, ST. Gerorge’s Hall, William 
Brown Street, St. John’s Gardens, área universitária, 
catedral católica e anglicana, Chinatown e o espaço 
renovado Docklands. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições) Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Café da manhã. Partida para o mítico País de Gales, 
uma terra rica em história e lendas, atravessada por 
uma paisagem deslumbrante de montanhas e praias 

sem fim, terra de castelos e mineração. Nossa pri-
meira parada será na cidade de Conwy, onde tere-
mos tempo livre para desfrutar desta típica cidade 
medieval recentemente declarada Patrimônio da 
Humanidade, que tem a honra de receber a rua mais 
estreita do Reino Unido. Continuamos nosso cam-
inho por parte do Parque Nacional Snowdonia até 
chegarmos a Caernarfon, a cidade é dominada pelo 
castelo mais famoso do País de Gales, ligado à len-
da do Rei Arthur, foi palco de várias batalhas. Tempo 
livre. Retorno para Liverpool. Resto do dia livre. Se 
desejar, você terá a possibilidade de fazer uma visi-
ta opcional, conhecendo o Liverpool dos Beatles, no 
qual conheceremos, os lugares relacionados à mítica 
banda: Docklands, Mathew Street, Strawberry fields 
Panny Lane e o famoso The Cavern onde faremos 
uma parada para tomar uma cerveja. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação

QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON 
AVON - BRISTOL

Café da manhã. Partida para Chester, uma cidade 
de origem romana, que preserva as paredes, restos 
de banhos públicos, sua catedral do século 15 e suas 
ruas feitas de casas de estilo Tudor, a mais popular 
das quais é a Eastgate Street, onde está localizado 
o famoso Relógio de Eastgate, construído em 1897
para a celebração do Jubileu da Rainha Vitória. Tem-
po livre. Se desejar, você pode fazer uma excursão
opcional; tour guiado pela cidade. Continuação para
Stratford upon Avon. (Almoço Opção Pacote de Re-
feições) Tempo livre na cidade natal de Shakespeare
para conhecer seu centro histórico com suas casas
de estrutura de madeira, tipicamente inglesas, e cur-
tir a animação de suas áreas comerciais repletas de
lojas. Continuação para Bristol, uma antiga e rica ci-
dade comercial. Tempo livre. Jantar e acomodação.

O melhor da Inglaterra, Gales e Londres
ST22200 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres

Stonehenge · Inglaterra

Ponte Pulteney e río Avon · Bath
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SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia 
local. Tour de ônibus para conhecer os princi-
pais itens desta fascinante cidade. South Ken-
sington e Knightsbridge, onde encontramos o 
Royal Albert Hall, o memorial Prince Albert e 
dois museus espetaculares: o Natural Sciences 
e o Victoria and Albert, muito perto da conhe-
cida loja de departamentos Harrods, tudo nos 
arredores do autêntico pulmão da cidade que é 
Hyde Park. Continuamos nosso tour por Chelsea 
com seu comércio exclusivo, e Belgravia o bai-
rro das embaixadas e o cinematográfico Mayfair, 
Piccadilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na 
Downing Street 10, em Westminster, poderemos 
fotografar a Abadia, as casas do Parlamento e 
o famoso Big Ben, para terminar no Palácio de
Buckingham. Tempo livre ou excursão opcional
fora de Londres para descobrir um dos lugares
mais famosos da tradição britânica: o Castelo
de Windsor, o maior e mais antigo habitado no
mundo, sendo uma das residências oficiais da
monarquia britânica por 900 anos. Visitaremos
o interior onde, por um lado, se destaca a Capela 
de São Jorge, do início do século XVI, construída 
no estilo Tudor e o local onde foram sepultados
10 reis da Inglaterra, entre eles o conhecido Hen-
rique VIII e sua terceira esposa Jane Seymour;
e os State Apartments, com importantes obras
de grandes artistas como Canaletto, Van Dick,
Rembrandt e Rubens, entre outros. Caso dese-
je, poderá realizar, opcionalmente, London by
night em que terá um primeiro contato com a
noite londrina, passando pelas animadas áreas
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, 
Catedral de São Paulo, Ponte da Torre, Torre de
Londres, o Tâmisa, etc. (Jantar Opção Pacote de
Refeições) Acomodação.

DOMINGO LONDRES
Café da manhã. Dia livre para curtir a cidade, se 
desejar, poderá fazer duas interessantes excur-
sões opcionais. Pela manhã a London Eye, um 
dos pontos turísticos mais visitados do Reino 
Unido, a famosa roda - gigante que nos ofere-
ce uma vista inigualável da cidade e um passeio 
de barco pelo rio Tâmisa navegando pelo mítico 
rio, origem da cidade. À tarde, acompanhados 
por um guia local, realizaremos uma visita op-
cional por bairros renomados como Bloomsbury 
ou Covent Garden, além de visitar o interior do 
Museu Britânico, ponto obrigatório em qualquer 
viagem a Londres. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições) Acomodação.

SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem roma-
na e declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo 
livre ou, se desejar, pode fazer uma excursão opcio-
nal com um guia local: o exterior dos banhos pú-
blicos romanos, seus extraordinários edifícios geor-
gianos e o exterior de sua esplêndida abadia gótica. 
Continuação ao impressionante círculo de pedra de 
Stonehenge, que com cerca de 5.000 anos é consi-
derado um dos monumentos mais enigmáticos da 
humanidade (entrada incluída). Ainda não se sabe 
para que foi construído. Algumas teorias dizem que 
era um templo, outras que era um observatório 
astronômico ou um calendário pré - histórico por 
estar alinhado com o sol e a lua, o que fica claro 
é que ao visitá - lo sentirá que existe algo sagrado 
entre aqueles círculos de pedra. Continuação em 
Londres. Jantar e acomodação.

SPECIAL
SELEÇÃO

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22200 · Preço desde

1.605$ 9 dias
3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 5 JUN / 2 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22200 Londres / Londres

Seleção 9 3 1.605 2.160

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em Ônibus com ar condicionado, de acordo

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da Manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Visita Panorámica de Londres, York a Liverpool.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia

(segundo itinerário):Cambridge, Região dos lagos, País
de Gales: Conwy, Caernarfon, Stratford-upon-Avon, Sto-
nehenge e Passeio de barco no Lago Windermere, Bath, 
Stonehenge.

-Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
London by Night; Passeio de barco no Tâmisa a London Eye; 
Visita com um guia local para Bath.

OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote 
de Refeições).Nesta versão oferece um total de 8 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22200 1.775 / 2.330 1.785 / 2.340 1.955 / 2.510

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
Novotel London West Cidade 1ª

Yorkshire Jurys Inn Leeds Leeds 1ª 
Ibis Styles Leeds City Centre Arena Leeds TurS

Liverpool Ibis Styles Liverpool Dale Street Centro TurS
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

O melhor da Inglaterra, Gales e Londres
ST22200 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres
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SEXTA FEIRA LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia livre 
para visitar lugares tão emblemáticos da capital bri-
tânica. Jantar e acomodação

SABADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham.O castelo 
de Windsor, o maior e mais antigo habitado de todo 
o mundo, que é uma das residências oficiais da mo-
narquia britânica desde 900 anos.Caso deseje, po-
derá realizar, opcionalmente, London by night em 
que terá um primeiro contato com a noite londrina, 
passando pelas animadas áreas de Piccadilly Circus 
e Soho, pela City de Londres, Catedral de São Paulo, 
Ponte da Torre, Torre de Londres, o Tâmisa, etc. (Jan-
tar Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer a 
cidade. Se desejar, poderá realizar uma interessante 
excursão opcional um passeio ao longo do Tâmisa, 
passando pelos monumentos mais importantes da 
cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda - gigante de 135 metros 
de altura, que está localizada nas margens do Tami-
sa e tornou - se a maior atração turística do Reino 
Unido. À tarde, acompanhados por um guia local, 
passearemos por bairros renomados como Bloom-
sbury ou Covent Garden, além de visitar o interior do 
Museu Britânico, imperdível em qualquer viagem a 
Londres. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE 
YORKSHIRE

Café da manhã. Saída para Cambridge e tempo livre 
para passear por esta cidade universitária conside-
rada um dos melhores complexos em estilo Tudor 
da Grã - Bretanha: Trinity College, Queens College, 
Igreja de Santa Maria, etc. Edifícios que podem ser 
apreciados desde a rua principal ou com um passeio 
de barco “plat” no rio Cam. Continuação para York. 
Fundado 17 a.C. Pelos romanos, Sétimo Severo fez 
dela uma das duas capitais da Britânia, ele se mudou 
para cá para controlar o avanço de suas legiões por 
essas terras. O imperador Constantino, o Grande, foi 

coroado nesta cidade. Durante a ocupação Viking, foi 
um importante centro geopolítico conhecido como 
Yorvik. Faremos um tour guiado por esta cidade que 
possui uma arquitetura espetacular, com construções 
que datam da Inglaterra dos séculos XII ao XIV. Visi-
taremos suas muralhas, o centro histórico e o exterior 
da Catedral de São Pedro, a segunda maior em estilo 
gótico do norte da Europa, depois de Colônia, a anti-
ga Abadia ligada à lenda de Robin Hood e os famo-
sos portões, ruas típicas com estrutura em carvalho. 
Continuação para o hotel no Condado de Yorkshire. 
Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÃO DOS 
LAGOS - LIVERPOOL

Café da manhã. Saída para Lake District, o maior 

parque nacional da Inglaterra e considerado um dos 
lugares mais bonitos de todo o país, o berço dos 
poetas, lugares onde lagos e montanhas se suce-
dem pontilhados de pitorescos vilarejos. Faremos 
um passeio de barco no Lago Windermere, o maior e 
mais importante da Inglaterra, no coração da região 
de Cúmbria. (Almoço Opção Pacote de Refeições) 
e continuação para Liverpool, a cidade tornou - se 
recentemente um importante centro turístico, seja 
como ponto de partida para excursões ao País de 
Gales, seja atraindo o viajante como o local que deu 
origem ao os Beatles e sendo uma das mecas do fu-
tebol mundial. Para conhecer grande parte da cidade 
faremos uma visita panorâmica com um guia local na 
qual descobriremos: Estádio de futebol de Anfield, 
São Nicolau, as 3 Graças, centro histórico, centro 

Londres e o melhor da Inglaterra e Gales
ST22202 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres 

Lago Windermere · Inglaterra

Ponte dos Suspiros · Cambridge
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caminho por parte do Parque Nacional Snowdonia 
até chegarmos a Caernarfon, a cidade é dominada 
pelo castelo mais famoso do País de Gales, ligado 
à lenda do Rei Arthur, foi palco de várias batalhas. 
Tempo livre. Retorno para Liverpool. Resto do dia 
livre. Se desejar, você terá a possibilidade de fa-
zer uma visita opcional, conhecendo o Liverpool 
dos Beatles, no qual conheceremos, os lugares 
relacionados à mítica banda: Docklands, Mathew 
Street, Strawberry fields Panny Lane e o famoso 
The Cavern onde faremos uma parada para tomar 
uma cerveja. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
Acomodação

QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON 
AVON - BRISTOL

Café da manhã. Partida para Chester, uma cidade 
de origem romana, que preserva as paredes, res-
tos de banhos públicos, sua catedral do século 15 
e suas ruas feitas de casas de estilo Tudor, a mais 
popular das quais é a Eastgate Street, onde está 
localizado o famoso Relógio de Eastgate, construí-
do em 1897 para a celebração do Jubileu da Rain-
ha Vitória. Tempo livre. Se desejar, você pode fazer 
uma excursão opcional; tour guiado pela cidade 
Continuação para Stratford upon Avon. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições) Tempo livre na cida-
de natal de Shakespeare para conhecer seu centro 
histórico com suas charmosas casas de estrutura 
de madeira, tipicamente inglesas, e curtir a ani-
mação de suas áreas comerciais repletas de lojas. 
Continuação para Bristol, uma antiga e rica cidade 
comercial. Tempo livre. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem roma-
na e declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo 
livre ou, se desejar, pode fazer uma excursão op-
cional com um guia local: o exterior dos banhos 
públicos romanos, seus extraordinários edifícios 
georgianos e o exterior de sua esplêndida abadia 
gótica. Continuação ao impressionante círculo de 
pedra de Stonehenge, que com cerca de 5.000 
anos é considerado um dos monumentos mais 
enigmáticos da humanidade (entrada incluída). 
Ainda não se sabe para que foi construído. Al-
gumas teorias dizem que era um templo, outras 
que era um observatório astronômico ou um ca-
lendário pré - histórico por estar alinhado com o 
sol e a lua, o que fica claro é que ao visitá - lo 
sentirá que existe algo sagrado entre aqueles cír-
culos de pedra. Continuação em Londres. Jantar e 
acomodação.

SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

financeiro, prefeitura, ST. Gerorge’s Hall, William 
Brown Street, St. John’s Gardens, área universitária, 
catedral católica e anglicana, Chinatown e o espaço 
renovado Docklands. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições) Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Café da manhã. Partida para o mítico País de Ga-
les, uma terra rica em história e lendas, atravessada 
por uma paisagem deslumbrante de montanhas e 
praias sem fim, terra de castelos e mineração. Nos-
sa primeira parada será na cidade de Conwy, onde 
teremos tempo livre para desfrutar desta típica ci-
dade medieval recentemente declarada Patrimônio 
da Humanidade, que tem a honra de receber a rua 
mais estreita do Reino Unido. Continuamos nosso 

SPECIAL
SELEÇÃO

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22202 · Preço desde

1.645$ 9 dias
4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 3 JUN / 30 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22202 Londres / Londres

Seleção 9 4 1.645 2.200

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em Ônibus com ar condicionado, de acordo

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em

quartos duplos com banheira ou ducha.- Café da Manhã 
diário, exceto no primeiro dia de viagem e no último, se 
o voo for muito cedo.

-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante
todo o circuito.

-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem
bebidas).

-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-
rário): Visita Panorámica de Londres, York a Liverpool.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia
(segundo itinerário):Cambridge, Região dos lagos, País
de Gales: Conwy, Caernarfon, Stratford-upon-Avon,
Stonehenge.

-Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
London by Night; Passeio de barco no Tâmisa a London Eye; 
Visita com um guia local para Bath.

OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote 
de Refeições).Nesta versão oferece um total de 9 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22202 1.815 / 2.370 1.825 / 2.380 1.995 / 2.550

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
Novotel London West Cidade 1ª

Yorkshire Jurys Inn Leeds Leeds 1ª 
Ibis Styles Leeds City Centre Arena Leeds TurS

Liverpool Ibis Styles Liverpool Dale Street Centro TurS
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Londres e o melhor da Inglaterra e Gales
ST22202 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres
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QUINTA-FEIRA:GLASGOW
Chegada a Glasgow, traslado ao hotel e tempo livre 
para passeio pela capital econômica da Escócia, uma 
cidade cheia de energia e bom ambiente. Sempre 
que o horário de chegada do seu voo permitir, ao fi-
nal da tarde você encontrará com seu guia acompan-
hante na recepção do hotel. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: GLASGOW - STIRLING - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com guia 
local. Glasgow é um importante centro econômico, 
empresarial, cidade universitária e de design ligado a 
C. R. Mackintosh. Durante o século XIX foi o protago-
nista da Revolução Industrial, quando tudo se fabri-
cava en Clyde, o rio que banhava o centro urbano. Os 
testemunhos desses tempos são os edifícios vitoria-
nos, entre os quais estão o Kelvingrove ou a Prefeitu-
ra, localizado na George Square, o autêntico coração 
da cidade. Do passado medieval destacamos a cate-
dral, e nos arredores do rio encontramos um exemplo 
interessante da arquitetura contemporânea com: a 
SEC Armadillo, a SSE Hydro Arena, inspirada na tra-
dição de estaleiros da cidade, e o Museu Riverside. 
Tempo livre e partida em direção a Stirling. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições) Visita ao famoso castelo 
(entrada incluída). Se queremos reviver o passado, 
este é o lugar. Stirling e o seu castelo são espaços 
que evocam histórias de vikings e grandes heróis es-
coceses, como Robert de Bruce ou William Wallace. 
Após a visita, saída para as Terras Altas. (Highlands), 
as terras montanhosas do norte, onde se concentra o 
melhor da cultura e da paisagem escocesa. Chegada 
ao hotel, Jantar e acomodação.

SÁBADO: TERRAS ALTAS - EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Saída para Inverness. Tem-
po livre para conhecer a capital das Terras Altas 
(Highlands) ou se desejar poderá fazer uma excursão 
opcional para conhecer o mítico Lago Ness, um dos 
símbolos mais representativos da Escócia. Faremos 
um passeio de barco até chegar ao Castelo Urquhart, 
que nos lembra a luta do clã e a lenda do monstro do 
lago. Após uma curta caminhada, regressaremos a 
Inverness, a capital das Highlands, e saída para Edim-
burgo. No caminho visitaremos uma típica destilaria 
de whisky, a água da vida, para conhecer o processo 
de produção e claro. uma pequena prova. Chegada 
a Edimburgo, capital da Escócia, a Atenas do Norte, 
Patrimônio da Humanidade e, sem dúvida, uma das 
mais belas cidades da Europa. Um dos grandes atra-
tivos da cidade reside no centro medieval repleto de 
lendas e histórias aterrorizantes, para conhecer todas 
elas propomos uma excursão opcional Edimburgo 
Misterioso, que sem dúvida o surpreenderá. Jantar 
e acomodação

DOMINGO: EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com guia 
local. A capital escocesa oferece muitas atrações 

para o viajante; a área medieval em torno da Milha 
Real, a distância que separa o castelo onde a cidade 
foi fundada e o Palácio de Holyrood, a sede do Parla-
mento escocês e do famoso Closed, na cidade nova, 
um fantástico conjunto arquitetônico de estilo geor-
giano, Encontramos as clássicas praças circulares os 
jardins privados, e das colinas podemos descobrir 
belas vistas panorâmicas sobre a cidade e o Estuá-
rio da Ria Forth, destaca Calton Hill, acompanhado 
de edifícios classicistas construídos para comemorar 
as vitórias sobre Napoleão. Tempo livre ou se dese-
jar, pode fazer uma excursão opcional ao interior do 
Castelo e Capela Rosslyn. O castelo é o símbolo de 
Edimburgo e o monumento mais visitado da Escócia, 
a Capela de Santa Margarida e a chamada pedra do 
destino são uma verdadeira relíquia. A apenas 15 km 
entre florestas e montanhas está a Capela Rosslyn, 
um lugar cheio de magia e mistério, ligado aos Tem-
plários e à lenda do Santo Graal. Retorno a Edimbur-
go e tarde livre. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: EDIMBURGO - DURHAM - YORK
Café da manhã escocês. Saída para a Inglaterra, des-
frutando no tour as belas paisagens que fazem parte 
da histórica fronteira entre a Escócia e a Inglaterra. 
Chegada a Durham e tempo livre para visitar esta ci-
dade histórica e a catedral, Patrimônio da Humanida-
de também considerada o maior e mais perfeito mo-
numento do estilo normando da Inglaterra. Um lugar 
que os amantes da literatura reconhecerão porque 
sua fachada foi usada como referência para projetar 
a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, a escola 

da saga Harry Potter e também foi usada no mundo 
do cinema como cenário para o filme Elisabeth cujo 
a protagonista foi Cate Blanchet. Continuação para 
York. Fundado em 17 AC. pelos romanos, sendo a 
capital do Império por alguns anos, quando Sétimo 
Severo fez dela uma das duas capitais e mudou - se 
para controlar o avanço de suas legiões por essas te-
rras. Visitaremos esta cidade com um guia local, que 
possui uma arquitetura espetacular, com construções 
que datam da Inglaterra dos séculos XII ao XIV. Visi-
taremos suas muralhas, o centro histórico e o exterior 
da Catedral de San Pedro, a segunda maior em esti-
lo gótico do norte da Europa, depois da de Colônia. 
Continuação para o hotel no Condado de Yorkshire. 
Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÃO DOS 
LAGOS - LIVERPOOL

Café da manhã. Saída para Lake District, o maior 
parque nacional da Inglaterra e considerado um dos 
lugares mais bonitos de todo o país, o berço dos 
poetas, lugares onde lagos e montanhas se suce-
dem pontilhados de pitorescos vilarejos. Faremos 
um passeio de barco no Lago Windermere, o maior e 
mais importante da Inglaterra, no coração da região 
de Cúmbria. (Almoço Opção Pacote de Refeições) 
e continuação para Liverpool, a cidade tornou - se 
recentemente um importante centro turístico, seja 
como ponto de partida para excursões ao País de 
Gales, seja atraindo o viajante como o local que deu 
origem ao os Beatles e sendo uma das mecas do fu-
tebol mundial. Para conhecer grande parte da cidade 
faremos uma visita panorâmica com um guia local 
na qual descobriremos: Estádio de futebol de An-
field, São Nicolau, as 3 Graças, centro histórico, cen-
tro financeiro, prefeitura, ST. Gerorge’s Hall, William 
Brown Street, St. John’s Gardens, área universitária, 
catedral católica e anglicana, Chinatown e o espaço 
renovado Docklands. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições) Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Café da manhã. Partida para o mítico País de Gales, 
uma terra rica em história e lendas, atravessada por 
uma paisagem deslumbrante de montanhas e praias 
sem fim, terra de castelos e mineração. Nossa pri-
meira parada será na cidade de Conwy, onde tere-
mos tempo livre para desfrutar desta típica cidade 
medieval recentemente declarada Patrimônio da 
Humanidade, que tem a honra de receber a rua mais 
estreita do Reino Unido. Continuamos nosso cam-
inho por parte do Parque Nacional Snowdonia até 
chegarmos a Caernarfon, a cidade é dominada pelo 
castelo mais famoso do País de Gales, ligado à len-
da do Rei Arthur, foi palco de várias batalhas. Tempo 
livre. Retorno para Liverpool. Resto do dia livre. Se 
desejar, você terá a possibilidade de fazer uma visi-
ta opcional, conhecendo o Liverpool dos Beatles, no 
qual conheceremos, os lugares relacionados à mítica 

O melhor da Escócia, Inglaterra e Gales com Londres
ST22198 >> Glasgow > Terras Altas > Edimburgo > York > Liverpool > Bristol > Londres

Panorâmica desde a estação · Durham

Centro histórico · Chester
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e o famoso Big Ben, para terminar no Palácio de 
Buckingham. Tempo livre ou excursão opcional fora 
de Londres para descobrir um dos lugares mais fa-
mosos da tradição britânica: o Castelo de Windsor, 
o maior e mais antigo habitado no mundo, sendo 
uma das residências oficiais da monarquia britânica 
por 900 anos. Visitaremos o interior onde, por um 
lado, se destaca a Capela de São Jorge, do início 
do século XVI, construída no estilo Tudor e o local 
onde foram sepultados 10 reis da Inglaterra, entre 
eles o conhecido Henrique VIII e sua terceira esposa 
Jane Seymour; e os State Apartments, com impor-
tantes obras de grandes artistas como Canaletto, 
Van Dick, Rembrandt e Rubens, entre outros. Caso 
deseje, poderá realizar, opcionalmente, London by 
night em que terá um primeiro contato com a noite 
londrina, passando pelas animadas áreas de Picca-
dilly Circus e Soho, pela City de Londres, Catedral 
de São Paulo, Ponte da Torre, Torre de Londres, o 
Tâmisa, etc. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
Acomodação.

DOMINGO LONDRES
Café da manhã. Dia livre para curtir a cidade, se 
desejar, poderá fazer duas interessantes excur-
sões opcionais. Pela manhã a London Eye, um dos 
pontos turísticos mais visitados do Reino Unido, a 
famosa roda - gigante que nos oferece uma vista 
inigualável da cidade e um passeio de barco pelo 
rio Tâmisa navegando pelo mítico rio, origem da 
cidade. À tarde, acompanhados por um guia lo-
cal, realizaremos uma visita opcional por bairros 
renomados como Bloomsbury ou Covent Garden, 
além de visitar o interior do Museu Britânico, ponto 
obrigatório em qualquer viagem a Londres. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

banda: Docklands, Mathew Street, Strawberry fields 
Panny Lane e o famoso The Cavern onde faremos 
uma parada para tomar uma cerveja. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação

QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON 
AVON - BRISTOL

Café da manhã. Partida para Chester, uma cidade 
de origem romana, que preserva as paredes, res-
tos de banhos públicos, sua catedral do século 15 
e suas ruas feitas de casas de estilo Tudor, a mais 
popular das quais é a Eastgate Street, onde está lo-
calizado o famoso Relógio de Eastgate, construído 
em 1897 para a celebração do Jubileu da Rainha Vi-
tória. Tempo livre. Se desejar, você pode fazer uma 
excursão opcional; tour guiado pela cidade Conti-
nuação para Stratford upon Avon. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Tempo livre na cidade natal 
de Shakespeare para conhecer seu centro histórico 
com suas charmosas casas de estrutura de madeira, 
tipicamente inglesas, e curtir a animação de suas 
áreas comerciais repletas de lojas. Continuação 
para Bristol, uma antiga e rica cidade comercial. 
Tempo livre. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem roma-
na e declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo 
livre ou, se desejar, pode fazer uma excursão opcio-
nal com um guia local: o exterior dos banhos pú-
blicos romanos, seus extraordinários edifícios geor-
gianos e o exterior de sua esplêndida abadia gótica. 
Continuação ao impressionante círculo de pedra de 
Stonehenge, que com cerca de 5.000 anos é consi-
derado um dos monumentos mais enigmáticos da 
humanidade (entrada incluída). Ainda não se sabe 
para que foi construído. Algumas teorias dizem que 
era um templo, outras que era um observatório 
astronômico ou um calendário pré - histórico por 
estar alinhado com o sol e a lua, o que fica claro 
é que ao visitá - lo sentirá que existe algo sagrado 
entre aqueles círculos de pedra. Continuação em 
Londres. Jantar e acomodação.

SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Tour de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos 
Harrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão 
da cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso 
tour por Chelsea com seu comércio exclusivo, e Bel-
gravia o bairro das embaixadas e o cinematográfico 
Mayfair, Piccadilly Circus e Trafalgar, praças famo-
sas. Na Downing Street 10, em Westminster, pode-
remos fotografar a Abadia, as casas do Parlamento 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Glasgow Jurys Inn Glasgow Centro 1ª 
 Marriott Glasgow Centro 1ª
Terras Altas The Grant Arms Grantown-on-S. 1ª 
 Carrbridge Carrbridge Tur
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro TurS
Yorkshire Jurys Inn Leeds Leeds 1ª 
 Ibis Styles Leeds City Centre Arena Leeds TurS
Liverpool Ibis Styles Liverpool Dale Street Centro TurS
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
 Novotel London West Cidade 1ª
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22198 · Preço desde

2.415$  12 dias
 6 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 2 JUN / 29 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22198 Glasgow / Londres

Seleção 12 6 2.415 3.330

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã escocês diário, exceto no primeiro dia de 

viagem e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Visitas Panorâmicas Glasgow, Edimburgo, York, 
Liverpool e Londres.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Terras altas, Região dos lagos, País 
de Gales: Conwy, Caernarfon, Stratford-upon-Avon, Sto-
nehenge e Passeio de barco no Lago Windermere, Bath, 
Castelo de Stirling (entradas incluídas), Entrada e prova 
numa destilería, e cidade de Durham.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Castelo de Edimburgo e Capela Rosslyn; London by Night; 
Passeio de barco no Tâmisa a London Eye; Visita com um 
guia local para Bath.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições).Nesta versão oferece um total de 13 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22198 2.675 / 3.590 2.665 / 3.580 2.925 / 3.840

O melhor da Escócia, Inglaterra e Gales com Londres
ST22198 >> Glasgow > Terras Altas > Edimburgo > York > Liverpool > Bristol > Londres
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QUINTA-FEIRA:GLASGOW
Chegada a Glasgow, traslado ao hotel e tempo livre 
para passeio pela capital econômica da Escócia, uma 
cidade cheia de energia e bom ambiente. Sempre 
que o horário de chegada do seu voo permitir, ao fi-
nal da tarde você encontrará com seu guia acompan-
hante na recepção do hotel. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: GLASGOW - STIRLING - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com guia 
local. Glasgow é um importante centro econômico, 
empresarial, cidade universitária e de design ligado a 
C. R. Mackintosh. Durante o século XIX foi o protago-
nista da Revolução Industrial, quando tudo se fabri-
cava en Clyde, o rio que banhava o centro urbano. Os 
testemunhos desses tempos são os edifícios vitoria-
nos, entre os quais estão o Kelvingrove ou a Prefeitu-
ra, localizado na George Square, o autêntico coração 
da cidade. Do passado medieval destacamos a cate-
dral, e nos arredores do rio encontramos um exemplo 
interessante da arquitetura contemporânea com: a 
SEC Armadillo, a SSE Hydro Arena, inspirada na tra-
dição de estaleiros da cidade, e o Museu Riverside. 
Tempo livre e partida em direção a Stirling. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições) Visita ao famoso castelo 
(entrada incluída). Se queremos reviver o passado, 
este é o lugar. Stirling e o seu castelo são espaços 
que evocam histórias de vikings e grandes heróis es-
coceses, como Robert de Bruce ou William Wallace. 
Após a visita, saída para as Terras Altas. (Highlands), 
as terras montanhosas do norte, onde se concentra o 
melhor da cultura e da paisagem escocesa. Chegada 
ao hotel, Jantar e acomodação.

SÁBADO: TERRAS ALTAS - EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Saída para Inverness. Tem-
po livre para conhecer a capital das Terras Altas 
(Highlands) ou se desejar poderá fazer uma excursão 
opcional para conhecer o mítico Lago Ness, um dos 
símbolos mais representativos da Escócia. Faremos 
um passeio de barco até chegar ao Castelo Urquhart, 
que nos lembra a luta do clã e a lenda do monstro do 
lago. Após uma curta caminhada, regressaremos a 
Inverness, a capital das Highlands, e saída para Edim-
burgo. No caminho visitaremos uma típica destilaria 
de whisky, a água da vida, para conhecer o processo 
de produção e claro. uma pequena prova. Chegada 
a Edimburgo, capital da Escócia, a Atenas do Norte, 
Patrimônio da Humanidade e, sem dúvida, uma das 
mais belas cidades da Europa. Um dos grandes atra-
tivos da cidade reside no centro medieval repleto de 
lendas e histórias aterrorizantes, para conhecer todas 
elas propomos uma excursão opcional Edimburgo 
Misterioso, que sem dúvida o surpreenderá. Jantar 
e acomodação

DOMINGO: EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com guia 
local. A capital escocesa oferece muitas atrações 

para o viajante; a área medieval em torno da Milha 
Real, a distância que separa o castelo onde a cidade 
foi fundada e o Palácio de Holyrood, a sede do Parla-
mento escocês e do famoso Closed, na cidade nova, 
um fantástico conjunto arquitetônico de estilo geor-
giano, Encontramos as clássicas praças circulares os 
jardins privados, e das colinas podemos descobrir 
belas vistas panorâmicas sobre a cidade e o Estuá-
rio da Ria Forth, destaca Calton Hill, acompanhado 
de edifícios classicistas construídos para comemorar 
as vitórias sobre Napoleão. Tempo livre ou se dese-
jar, pode fazer uma excursão opcional ao interior do 
Castelo e Capela Rosslyn. O castelo é o símbolo de 
Edimburgo e o monumento mais visitado da Escócia, 
a Capela de Santa Margarida e a chamada pedra do 
destino são uma verdadeira relíquia. A apenas 15 km 
entre florestas e montanhas está a Capela Rosslyn, 
um lugar cheio de magia e mistério, ligado aos Tem-
plários e à lenda do Santo Graal. Retorno a Edimbur-
go e tarde livre. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: EDIMBURGO - DURHAM - YORK
Café da manhã escocês. Saída para a Inglaterra, des-
frutando no tour as belas paisagens que fazem parte 
da histórica fronteira entre a Escócia e a Inglaterra. 
Chegada a Durham e tempo livre para visitar esta ci-
dade histórica e a catedral, Patrimônio da Humanida-
de também considerada o maior e mais perfeito mo-
numento do estilo normando da Inglaterra. Um lugar 
que os amantes da literatura reconhecerão porque 
sua fachada foi usada como referência para projetar 
a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, a escola 

da saga Harry Potter e também foi usada no mun-
do do cinema como cenário para o filme Elisabeth 
cujo a protagonista foi Cate Blanchet. Continuação 
para York. Fundado em 17 AC. pelos romanos, sendo 
a capital do Império por alguns anos, quando Sétimo 
Severo fez dela uma das duas capitais e mudou - se 
para controlar o avanço de suas legiões por essas te-
rras. Visitaremos esta cidade com um guia local, que 
possui uma arquitetura espetacular, com construções 
que datam da Inglaterra dos séculos XII ao XIV. Visi-
taremos suas muralhas, o centro histórico e o exterior 
da Catedral de San Pedro, a segunda maior em esti-
lo gótico do norte da Europa, depois da de Colônia. 
Continuação para o hotel no Condado de Yorkshire. 
Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÃO DOS 
LAGOS - LIVERPOOL

Café da manhã. Saída para Lake District, o maior 
parque nacional da Inglaterra e considerado um 
dos lugares mais bonitos de todo o país, o berço 
dos poetas, lugares onde lagos e montanhas se 
sucedem pontilhados de pitorescos vilarejos. Fare-
mos um passeio de barco no Lago Windermere, o 
maior e mais importante da Inglaterra, no coração 
da região de Cúmbria. (Almoço Opção Pacote de 
Refeições) e continuação para Liverpool, a cidade 
tornou - se recentemente um importante centro tu-
rístico, seja como ponto de partida para excursões 
ao País de Gales, seja atraindo o viajante como o 
local que deu origem ao os Beatles e sendo uma 
das mecas do futebol mundial. Para conhecer gran-
de parte da cidade faremos uma visita panorâ-

O melhor da Escócia, Inglaterra e Gales
ST22599 >> Glasgow > Terras Altas > Edimburgo > York > Liverpool > Bristol > Londres

Castelo de Conwy · Gales

Centro histórico · Edimburgo



REINO UNIDO · IRLANDA 1312 REINO UNIDO · IRLANDA

QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON 
AVON - BRISTOL

Café da manhã. Partida para Chester, uma cidade 
de origem romana, que preserva as paredes, res-
tos de banhos públicos, sua catedral do século 15 
e suas ruas feitas de casas de estilo Tudor, a mais 
popular das quais é a Eastgate Street, onde está lo-
calizado o famoso Relógio de Eastgate, construído 
em 1897 para a celebração do Jubileu da Rainha Vi-
tória. Tempo livre. Se desejar, você pode fazer uma 
excursão opcional; tour guiado pela cidade Conti-
nuação para Stratford upon Avon. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Tempo livre na cidade natal 
de Shakespeare para conhecer seu centro histórico 
com suas charmosas casas de estrutura de madeira, 
tipicamente inglesas, e curtir a animação de suas 
áreas comerciais repletas de lojas. Continuação 
para Bristol, uma antiga e rica cidade comercial. 
Tempo livre. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem roma-
na e declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo 
livre ou, se desejar, pode fazer uma excursão op-
cional com um guia local: o exterior dos banhos 
públicos romanos, seus extraordinários edifícios 
georgianos e o exterior de sua esplêndida abadia 
gótica. Continuação ao impressionante círculo de 
pedra de Stonehenge, que com cerca de 5.000 
anos é considerado um dos monumentos mais 
enigmáticos da humanidade (entrada incluída). 
Algumas teorias dizem que era um templo, outras 
que era um observatório astronômico ou um calen-
dário pré - histórico por estar alinhado com o sol e 
a lua, o que fica claro é que ao visitá - lo sentirá que 
existe algo sagrado entre aqueles círculos de pedra. 
Continuação em Londres. Jantar e acomodação.

SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

mica com um guia local na qual descobriremos: 
Estádio de futebol de Anfield, São Nicolau, as 3 
Graças, centro histórico, centro financeiro, prefei-
tura, ST. Gerorge’s Hall, William Brown Street, St. 
John’s Gardens, área universitária, catedral cató-
lica e anglicana, Chinatown e o espaço renovado 
Docklands. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Café da manhã. Partida para o mítico País de 
Gales, uma terra rica em história e lendas, atra-
vessada por uma paisagem deslumbrante de 
montanhas e praias sem fim, terra de castelos e 
mineração. Nossa primeira parada será na cidade 
de Conwy, onde teremos tempo livre para des-
frutar desta típica cidade medieval recentemente 
declarada Patrimônio da Humanidade, que tem 
a honra de receber a rua mais estreita do Reino 
Unido. Continuamos nosso caminho por parte 
do Parque Nacional Snowdonia até chegarmos 
a Caernarfon, a cidade é dominada pelo castelo 
mais famoso do País de Gales, ligado à lenda do 
Rei Arthur, foi palco de várias batalhas. Tempo 
livre. Retorno para Liverpool. Resto do dia livre. 
Se desejar, você terá a possibilidade de fazer 
uma visita opcional, conhecendo o Liverpool dos 
Beatles, no qual conheceremos, os lugares re-
lacionados à mítica banda: Docklands, Mathew 
Street, Strawberry fields Panny Lane e o famoso 
The Cavern onde faremos uma parada para tomar 
uma cerveja. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
Acomodação

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Glasgow Jurys Inn Glasgow Centro 1ª 
 Marriott Glasgow Centro 1ª
Terras Altas The Grant Arms Grantown-on-S. 1ª 
 Carrbridge Carrbridge Tur
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro TurS
Yorkshire Jurys Inn Leeds Leeds 1ª 
 Ibis Styles Leeds City Centre Arena Leeds TurS
Liverpool Ibis Styles Liverpool Dale Street Centro TurS
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
 Novotel London West Cidade 1ª
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22599 · Preço desde

2.080$  10 dias
 6 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 2 JUN / 29 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22599 Glasgow / Londres

Seleção 10 6 2.080 2.840

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã escocês diário, exceto no primeiro dia de 

viagem e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Visitas Panorâmicas Glasgow, Edimburgo, York, 
Liverpool.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): terras altas, Região dos lagos, País 
de Gales: Conwy, Caernarfon, Stratford-upon-Avon, Sto-
nehenge e Passeio de barco no Lago Windermere, Bath, 
Castelo de Stirling (entradas incluídas), Entrada e prova 
numa destilería, e cidade de Durham.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Castelo de Edimburgo e Capela Rosslyn; Visita com um guia 
local para Bath.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições). Nesta versão oferece um total de 12 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22599 2.200 / 2.960 2.295 / 3.055 2.415 / 3.175

O melhor da Escócia, Inglaterra e Gales
ST22599 >> Glasgow > Terras Altas > Edimburgo > York > Liverpool > Bristol > Londres
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SÁBADO EDIMBURGO
Chegada em Edimburgo e traslado ao hotel. Tem-
po livre para curtir uma das mais belas cidades da 
Europa. Um dos grandes atrativos da cidade reside 
em seu centro medieval repleto de lendas e histórias 
aterrorizantes, para conhecer todas elas propomos 
uma excursão opcional Misteriosa Edimburgo, que 
sem dúvida o surpreenderá. Sempre que o horário de 
chegada do seu voo permitir, ao final da tarde você 
encontrará com seu guia acompanhante na recepção 
do hotel. Jantar e acomodação.

DOMINGO: EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com guia 
local. A capital escocesa oferece muitas atrações 
para o viajante; a área medieval em torno da Milha 
Real, a distância que separa o castelo onde a cidade 
foi fundada e o Palácio de Holyrood, a sede do Parla-
mento escocês e do famoso Closed, na cidade nova, 
um fantástico conjunto arquitetônico de estilo geor-
giano, encontramos as clássicas praças circulares os 
jardins privados, e das colinas podemos descobrir 
belas vistas panorâmicas sobre a cidade e o Estuá-
rio da Ria Forth, destaca Calton Hill, acompanhado 
de edifícios classicistas construídos para comemorar 
as vitórias sobre Napoleão. Tempo livre ou, se dese-
jar, pode fazer uma excursão opcional ao interior do 
Castelo e à Capela Rosslyn. O castelo é o símbolo de 
Edimburgo e o monumento mais visitado da Escócia, 
a Capela de Santa Margarida e a chamada pedra do 
destino, uma verdadeira relíquia. A apenas 15 km en-
tre florestas e montanhas está a Capela Rosslyn, um 
lugar cheio de magia e mistério, ligado aos Templá-
rios e à lenda do Santo Graal. Retorno a Edimburgo 
e tarde livre. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA EDIMBURGO - INVERNESS - TERRAS ALTAS.
Café da manhã escocês. Saída para a região das 
Terras Altas, no caminho avistamos a icônica pon-
te de ferro sobre a Ria do Forth, recentemente 
declarada Patrimônio da Humanidade. Se há algo 
que faz parte da cultura escocesa, é o Whisky, para 
conhecer seu processo de fabricação e seu sabor 
faremos uma parada numa destilaria típica, visita e 
degustação. Chegada em Inverness capital das Te-
rras Altas, centro comercial e administrativo, cidade 
localizada nas margens do Rio Ness (Almoço Opção 
Pacote de Refeições). e tempo livre para passear 
pela cidade e contemplar o atraente complexo des-
de a Colina do Castelo. Se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional interessante para ver o Castelo 
de Cawdor, um magnífico exemplo da arquitetura 
baronial, o castelo não é apenas um monumento, é 
a residência habitual da Condessa de Cawdor, uma 
das linhas reais mais antigas da Escócia, foi o quar-
tel general do clã Campbel. Continuação para hotel 
em terras altas. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
Acomodação

TERÇA-FEIRA: TERRAS ALTAS - LAGO NESS - WESTER ROSS - 
TERRAS ALTAS

Café da manhã escocês. A primeira parada é no mí-
tico Lago Ness (Loch Ness em escocês) que talvez 
seja o maior motivo para a nossa visita à Escócia. 
Faremos um passeio de barco até chegar ao Castelo 
Urquhart, que nos lembra a luta do clã e a lenda do 
monstro onde dizem que mora neste lago e popular-
mente o conhecemos pelo nome de Nessie. Após o 
passeio continuamos em direção a Wester Ross, des-
cobrindo: Loch Maree, vales glaciais, longas praias e 
florestas exuberantes, que a tornam uma das regiões 
mais bonitas da Escócia, próximo da costa está os 
Jardins Inverewe (entrada incluída) um surpreen-
dente espaço natural que nos lembra a obsessão do 
seu fundador Oswood Makenzie, por conseguir um 
jardim botânico com plantas da África, Ásia e Ocea-
nia. Almoço em restaurante. Continuamos o nosso 
caminho pelas terras de Ross, e a última parada será 
para visitar as cachoeiras Roggie, a cor negra de suas 
águas nos surpreenderá, local preferido dos salmões 
para desovar. Retorno ao hotel em terras altas. Jan-
tar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: HIGHLANDS - SKYE ISLAND - FORT WILLIAM
Café da manhã escocês. Saída para Kyle of Lochalsh 
e parada para fotos em frente ao o famoso Castelo 
Eilean Donan, um dos lugares mais emblemáticos 
das Terras Altas da Escócia. Entramos na Ilha de Skye 
por estrada, a Ilha do Céu, o último grande reduto da 
cultura gaélica. Seguindo a linha das Montanhas Cui-
llins, atravessaremos a parte oeste da ilha até chegar 
às Kilt Rocks, impressionantes falésias cujo formato 
dá nome à típica saia escocesa. Começamos nosso 
caminho de volta para a capital da ilha, Portree (o 
porto do rei), terra animada. Tempo livre. Se dese-
jar e as condições climáticas permitirem, pode fazer 
uma excursão opcional para ver uma colônia de fo-
cas, pegando um barco no ambiente de Dunvegan. 
Daisa da Ilha novamente pela estrada e chegada a 
Fort William.Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: FORT WILLIAM - STIRLING - GLASGOW
Café da manhã escocês. Próximo a Fort William, se-
guindo a linha Loch Line, lago que faz parte do Ca-
nal da Caledônia, chegamos a Glencoe, o chamado 
de Vale das Lágrimas, devido à triste história que ali 

Grande Tour da Escócia Clássica
ST22195 >> Edimburgo > Terras Altas > Fort William > Glasgow > Edimburgo
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SEXTA-FEIRA: GLASGOW - EDIMBURGO
Café da manhã escocês e dia livre para desfrutar 
Glasgow. Se desejar, pode fazer uma excursão op-
cional a New Lanark, uma cidade - museu localiza-
da às margens do Clyde, declarada Patrimônio da 
Humanidade. A visita é uma experiência única que 
nos remete ao século XIX, no auge da Revolução 
Industrial, quando, por iniciativa de David Dale, foi 
construída uma fábrica de algodão com gestão de 
Robert Owen, que a tornou a maior do Reino Unido. 
Visitaremos a escola, a fábrica e o local onde viviam 
os operários da fábrica. Saída para Edimburgo. 
Tempo livre e se desejar a título de despedida à noi-
te pode fazer um passeio opcional com jantar show 
para desfrutar da tradição escocesa em termos de 
danças, música e refeição, também provaremos os 
típicos “haggis”. Acomodação.

SÁBADO: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Tempo livre até o horário 
indicado para traslado ao aeroporto para embarque 
no voo à sua cidade de destino. Fim dos nossos 
serviços. n

se passou no dia 13 de fevereiro de 1692, quando 
38 membros do clã McDonalds foram assassina-
dos, por não aceitarem o rei Guillermo de Orange. 
Continuação pela zona montanhosa de Trossachs. 
Tempo livre curto e saída para Stirling. Visita ao 
famoso castelo (entrada incluida). Stirling e o seu 
castelo são espaços que evocam histórias de vi-
kings e grandes heróis escoceses, como Robert de 
Bruce ou William Wallace. (Almoço Opção Pacote 
de Refeições) Saída para Glasgow e visita panorâ-
mica com guia local, da cidade dos negócios, uni-
versitária e de design ligado a C. R. Mackintosh. Du-
rante o século XIX foi o protagonista da Revolução 
Industrial, quando tudo se fabricava em Clyde, o 
rio que banhava o centro urbano. Os testemunhos 
desses tempos são os edifícios vitorianos, entre os 
quais estão o Kelvingrove ou a Prefeitura, localiza-
do na George Square, o autêntico coração da ci-
dade. Do passado medieval destacamos a catedral, 
e nos arredores do rio encontramos um exemplo 
interessante da arquitetura contemporânea: a SEC 
Armadillo, a SSE Hydro Arena, e o Museu Riverside. 
Jantar e acomodação.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22195 · Preço desde

1.615$  8 dias
 6 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 JUN / 24 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22195 Edimburgo / Edimburgo

Seleção 8 6 1.615 2.370

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em Ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da Manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Visitas Panorâmicas Glasgow e Edimburgo.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário): Castelo de Stirling (entradas inclui-
das), Passeio de barco pelo Lago Ness, Entrada e pro-
va numa destilería, Ilha de Sky, Wester Ross, Inverewe 
Gardens.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Castelo de Edimburgo en Rosslyn Chapel; New Lanark desde 
Glasgow.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 9 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22195 1.765 / 2.520 1.715 / 2.470 1.865 / 2.620

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro TurS
Terras Altas Carrbridge Carrbridge Tur 
 Ben Wyvis Strathpeffer Tur
Fort William Imperial Centro Tur
Glasgow Jurys Inn Glasgow Centro 1ª 
 Marriott Glasgow Centro 1
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Grande Tour da Escócia Clássica
ST22195 >> Edimburgo > Terras Altas > Fort William > Glasgow > Edimburgo

REINO UNIDO

1

2

+ 11

2Glasgow

Fort William

Terras Altas

Edimburgo



REINO UNIDO · IRLANDA 1716 REINO UNIDO · IRLANDA

SEXTA-FEIRA: DUBLIM
Chegada em Dublim, traslado ao hotel e tempo livre 
para passeio nesta animada cidade. Sempre que o 
horário de chegada do seu voo permitir, ao final da 
tarde você encontrará com seu guia acompanhante 
na recepção do hotel. Jantar e acomodação.

SÁBADO: DUBLIM
Café da manhã irlandês. Dia livre disponível para o 
cliente ou se desejar pode fazer uma excursão op-
cional pela manhã para explorar parte da cidade a pé 
acompanhado de um guia local, visitando O’Connel 
Street, Grafton Street ou o famoso bairro de Tem-
ple Bar, você vai gostar porque verá que a música 
em Dublim é um elemento representativo, o que é 
natural, já que grandes artistas como U2 ou Sinead 
O’Connor começaram nesta cidade. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO DUBLIM - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica com guia 
local. Visitaremos lugares emblemáticos da cidade 
como: Merrion Square, Museu de História Natural, 
Palácio da Justiça, Parque Phoenix, Bairro das Em-
baixadas, etc. Tempo livre ou visita opcional à his-
tórica Dublim, com visita com guia local e ingressos: 
Trinity College e St. Patrick’s Cathedral, sem dúvida 
os símbolos mais representativos da cidade. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições). Saída para o oeste via 
Limerick, faremos uma breve parada em Adare onde 
poderemos fotografar as típicas casas de colmo. 
Chegada a Tralee, fundada no século XII pelos anglo 
- normandos. Tempo livre para admirar seus monu-
mentos históricos e depois seguir para nosso hotel 
em County Kerry. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia inteiro ao 
condado mais famoso da Irlanda, Kerry. Começamos 
na Península de Dingle, onde os espaços naturais são 
os protagonistas da nossa viagem, desfrutaremos 
de magníficas vistas sobre a acidentada costa irlan-
desa, locais que serviram de cenário para filmes em 
mais de uma ocasião e que preservam a essência da 
cultura Gaélico irlandês. Continuamos nosso camin-
ho para Killarney, o centro turístico mais visitado da 
Irlanda, que inspirou poetas e escritores. Em seguida, 
faremos um tour pelo Parque Nacional de Killarney, 
em uma típica carruagem de cavalos, apreciando 
florestas, lagos e belas paisagens. Retorno ao hotel. 
Assistência opcional a um show de música folclórica 
tradicional. Jantar e acomodação no Cº de Kerry.

TERÇA-FEIRA: Cº DE KERRY - CASTELO DE BUNRATTY - 
PEÑASCOS DE MOHER - GALWAY

Café da manhã irlandês. Partida para o Oeste onde 
teremos a oportunidade de visitar alguns dos locais 
mais conhecidos e celebrados da Irlanda. A primei-
ra parada no Bunratty Castle & Folk Park (entrada 

incluída), essencial em nosso roteiro, nos oferece a 
oportunidade de vivenciar como era a vida na Irlan-
da no século XIX, graças à recreação de casas, lojas 
e escolas da época. É hora de explorar o aclamado 
Castelo Bunratty do século XV. Continuação para os 
penhascos de Moher (entrada incluída). Se existe 
uma fotografia representativa deste país, sem dúvi-
da é aqui, nestas falésias, candidata a ser declarada 
Maravilha da Natureza. Situada na costa atlântica, os 
seus 8 quilômetros de comprimento e 214 metros 
de altura vão, sem dúvida, nos impressionar. Atra-
vessando a região ventosa de Burren chegamos a 
Galway. Tempo livre para passear por esta animada 
cidade. Traslado ao hotel, Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE 
CONNEMARA - LONDONDERRY

Café da manhã irlandês. A partida para o Parque 
Nacional Connemara, localizado a oeste de Galway, 
ocupa grande parte do condado, para muitos onde 

a essência da cultura irlandesa sobrevive. Nossa rota 
percorre colinas verdes, áreas gramadas e rios e la-
gos poderosos como Corrib ou Ingah. Chegamos a 
Kylemore Abbey (entradas incluídas), um interessan-
te complexo arquitetônico encomendado para ser 
construído no século XIX por um rico comerciante 
inglês como um presente para sua esposa; sem dúvi-
da, um lugar cheio de lendas e belezas. Em seguida 
iremos ao único fiorde que podemos encontrar na 
Irlanda, o de Killary, onde faremos um passeio de 
barco enquanto desfrutamos do almoço, após uma 
agradável viagem continuamos em direção à Irlan-
da do Norte chegando em Londonderry. Jantar e 
acomodação.

QUINTA-FEIRA: DERRY - CALÇADA DOS GIGANTES - BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída para a Calçada dos 
Gigantes (entrada incluída), sem dúvida um dos itens 
da nossa viagem. Este espaço natural, declarado Pa-
trimônio da Humanidade, é constituído por enormes 

Grande Tour da Irlanda II
ST22203X >> Dublim > Kerry > Galway > Londonderry > Belfast > Dublim
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ver o interior do impressionante museu “Titanic 
Experience”, inaugurado em março de 2012, que 
nos ensina a história deste emblemático navio e 
sua relação com a Irlanda. Partida para Dublim. Al-
moço. Chegada e tempo livre ou excursão opcional 
à famosa Cervejaria Guinness, a cerveja preta seca 
do tipo stout, fabricada pela primeira vez pelo cer-
vejeiro Arthur Guinness em 1759, que com o tempo 
se tornou uma marca registrada da Irlanda. Duran-
te a visita conheceremos todos os segredos desta 
bebida e ao final poderemos degustar um pint no 
que se chama de gravidade o bar que nos ofere-
ce uma vista panorâmica de 360º sobre a cidade 
de Dublim. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
Acomodação.

SÁBADO: DUBLIM
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

blocos hexagonais de basalto como degraus, que 
deságuam no Oceano Atlântico. Para explicar a ori-
gem desta formação espetacular, vamos nos referir 
à elenda dos gigantes: Fionn mac Cumhaill e Be-
nandonner. Continuação para Larne onde embarca-
ram os passageiros com destino à Escócia. Quem 
segue viagem pela Irlanda chega a Belfast e para 
conhecer esta interessante cidade faremos uma vi-
sita panorâmica com guia local. As suas ruas, que 
durante séculos foram palco do confronto entre ca-
tólicos e protestantes, hoje são a amostra de uma 
convivência pacífica, destacando - se as paredes 
com graffiti carregadas de história, bem como o 
edifício da Universidade ou o Hotel Europa e, claro, 
os estaleiros onde o Titanic foi construído. Jantar e 
acomodação.

SEXTA-FEIRA: BELFAST - DUBLIM
Café da manhã irlandês. Manhã livre em Belfast, 
se desejar, pode fazer uma excursão opcional para 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22203X · Preço desde

1.790$  9 dias
 8 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 27 MAI / 23 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22203X Dublim / Dublim

Seleção 9 8 1.790 2.370

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslado de chegada e saída do aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã irlandes diário, exceto no primeiro dia de 

viagem e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Panorámicas de Dublim e Belfast.
-  Outros locais comentados pelo nosso guia (segundo 

itinerário): Condado de Kerry: Península de Dingle e 
passeio de carruagem, Bunratty, Penhasco de Moher, 
Galway, Parque Nacional Connemara, Calçada dos 
Gigantes, Passeio de barco no Fiorde Killary, Ferry 
Larne-Cairnryan.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Dublim histórica opcional; Tour opcional pela cidade de Du-
blim com guia local; Titanic experience.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do rotei-
ro, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições). Nesta versão oferece um total de 11 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22203X 1.925 / 2.505 1.920 / 2.500 2.055 / 2.635

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Dublim RIU Plaza the Gresham Centro 4* 
 Academy Plaza Centro 3*
Co. Kerry The Rose Tralee 4*
Galway The Connacht Cidade 3*
Londonderry Holiday Inn Express Derry-Londonderry Centro 3*
Belfast Ramada by Wyndham City Centre Centro 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Grande Tour da Irlanda II
ST22203X >> Dublim > Kerry > Galway > Londonderry > Belfast > Dublim
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SÁBADO DUBLIM
Chegada em Dublim, traslado ao hotel e tempo li-
vre para passeio nesta pequena e animada cidade. 
Sempre que o horário de chegada do seu voo per-
mitir, ao final da tarde você encontrará com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO DUBLIM - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica com 
guia local. Visitaremos lugares emblemáticos da 
cidade como: Merrion Square, Museu de História 
Natural, Palácio da Justiça, Parque Phoenix, Bairro 
das Embaixadas, etc. Tempo livre ou visita opcio-
nal à histórica Dublim, com visita com guia local e 
ingressos: Trinity College e St. Patrick’s Cathedral, 
sem dúvida os símbolos mais representativos da 
cidade. (Almoço Opção Pacote de Refeições). Saí-
da para o oeste via Limerick, faremos uma breve 
parada em Adare onde poderemos fotografar as 
típicas casas de colmo. Chegada a Tralee, fundada 
no século XII pelos anglo - normandos. Tempo livre 
para admirar seus monumentos históricos e depois 
seguir para nosso hotel em County Kerry. Jantar e 
acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia inteiro ao 
condado mais famoso da Irlanda, Kerry. Começa-
mos na Península de Dingle, onde os espaços na-
turais são os protagonistas da nossa viagem, des-
frutaremos de magníficas vistas sobre a acidentada 
costa irlandesa, locais que serviram de cenário para 
filmes em mais de uma ocasião e que preservam a 
essência da cultura Gaélico irlandês. Continuamos 
nosso caminho para Killarney, o centro turístico 
mais visitado da Irlanda, que inspirou poetas e es-
critores. Em seguida, faremos um tour pelo Parque 
Nacional de Killarney, em uma típica carruagem de 
cavalos, apreciando florestas, lagos e belas paisa-
gens. Retorno ao hotel. Assistência opcional a um 
show de música folclórica tradicional. Jantar e aco-
modação no Cº de Kerry.

TERÇA-FEIRA: Cº DE KERRY - CASTELO DE BUNRATTY - 
PEÑASCOS DE MOHER - GALWAY

Café da manhã irlandês. Partida para o Oeste onde 
teremos a oportunidade de visitar alguns dos locais 
mais conhecidos e celebrados da Irlanda. A primei-
ra parada no Bunratty Castle & Folk Park (entrada 
incluída), essencial em nosso roteiro, nos oferece a 
oportunidade de vivenciar como era a vida na Irlan-
da no século XIX, graças à recreação de casas, lojas 
e escolas da época. É hora de explorar o aclamado 
Castelo Bunratty do século XV. Continuação para os 
penhascos de Moher (entrada incluída). Se existe 
uma fotografia representativa deste país, sem dúvi-
da é aqui, nestas falésias, candidata a ser declarada 
Maravilha da Natureza. Situada na costa atlântica, os 

seus 8 quilômetros de comprimento e 214 metros 
de altura vão, sem dúvida, nos impressionar. Atra-
vessando a região ventosa de Burren chegamos a 
Galway. Tempo livre para passear por esta animada 
cidade banhada pelo rio Corrib. Traslado ao hotel, 
Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE 
CONNEMARA - LONDONDERRY

Café da manhã irlandês. A partida para o Parque 
Nacional Connemara, localizado a oeste de Galway, 
ocupa grande parte do condado, para muitos onde 
a essência da cultura irlandesa sobrevive. Nossa rota 
percorre colinas verdes, áreas gramadas e rios e la-
gos poderosos como Corrib ou Ingah. Chegamos a 
Kylemore Abbey (entradas incluídas), um interessan-
te complexo arquitetônico encomendado para ser 
construído no século XIX por um rico comerciante 

inglês como um presente para sua esposa; sem dúvi-
da, um lugar cheio de lendas e belezas. Em seguida 
iremos ao único fiorde que podemos encontrar na 
Irlanda, o de Killary, onde faremos um passeio de 
barco enquanto desfrutamos do almoço, após uma 
agradável viagem continuamos em direção à Irlan-
da do Norte chegando em Londonderry. Jantar e 
acomodação.

QUINTA-FEIRA: DERRY - CALÇADA DOS GIGANTES - BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída para a Calçada dos 
Gigantes (entrada incluída), sem dúvida um dos itens 
da nossa viagem. Este espaço natural, declarado Pa-
trimônio da Humanidade, é constituído por enormes 
blocos hexagonais de basalto como degraus, que 
deságuam no Oceano Atlântico. Para explicar a ori-
gem desta formação espetacular, vamos nos referir 
à elenda dos gigantes: Fionn mac Cumhaill e Benan-

Grande Tour da Irlanda I
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nos ensina a história deste emblemático navio e 
sua relação com a Irlanda. Partida para Dublim. Al-
moço. Chegada e tempo livre ou excursão opcional 
à famosa Cervejaria Guinness, a cerveja preta seca 
do tipo stout, fabricada pela primeira vez pelo cer-
vejeiro Arthur Guinness em 1759, que com o tempo 
se tornou uma marca registrada da Irlanda. Duran-
te a visita conheceremos todos os segredos desta 
bebida e ao final poderemos degustar um pint no 
que se chama de gravidade o bar que nos ofere-
ce uma vista panorâmica de 360º sobre a cidade 
de Dublim. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
Acomodação.

SÁBADO: DUBLIM
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

donner. Continuação para Larne onde embarca-
ram os passageiros com destino à Escócia. Quem 
segue viagem pela Irlanda chega a Belfast e para 
conhecer esta interessante cidade faremos uma vi-
sita panorâmica com guia local. As suas ruas, que 
durante séculos foram palco do confronto entre ca-
tólicos e protestantes, hoje são a amostra de uma 
convivência pacífica, destacando - se as paredes 
com graffiti carregadas de história, bem como o 
edifício da Universidade ou o Hotel Europa e, claro, 
os estaleiros onde o Titanic foi construído. Jantar e 
acomodação.

SEXTA-FEIRA: BELFAST - DUBLIM
Café da manhã irlandês. Manhã livre em Belfast, 
se desejar, pode fazer uma excursão opcional para 
ver o interior do impressionante museu “Titanic 
Experience”, inaugurado em março de 2012, que 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22203 · Preço desde

1.540$  8 dias
 7 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 28 MAI / 24 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22203 Dublim / Dublim

Seleção 8 7 1.540 2.010

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslado de chegada e saída do aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã irlandes diário, exceto no primeiro dia de 

viagem e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Panorámicas de Dublim e Belfast.
-  Outros locais comentados pelo nosso guia (segundo 

itinerário): Condado de Kerry: Península de Dingle e 
passeio de carruagem, Bunratty, Penhasco de Moher, 
Galway, Parque Nacional Connemara, Calçada dos 
Gigantes, Passeio de barco no Fiorde Killary, Ferry 
Larne-Cairnryan.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Dublim histórica opcional; Titanic experience.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do rotei-
ro, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições).Nesta versão oferece um total de 10 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22203 1.650 / 2.120 1.670 / 2.140 1.780 / 2.250

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Dublim RIU Plaza the Gresham Centro 4* 
 Academy Plaza Centro 3*
Co. Kerry The Rose Tralee 4*
Galway The Connacht Cidade 3*
Londonderry Holiday Inn Express Derry-Londonderry Centro 3*
Belfast Ramada by Wyndham City Centre Centro 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Grande Tour da Irlanda I
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SEXTA-FEIRA: DUBLIM
Chegada em Dublim, traslado ao hotel e tempo livre 
para passeio nesta animada cidade. Sempre que o 
horário de chegada do seu voo permitir, ao final da 
tarde você encontrará com seu guia acompanhante 
na recepção do hotel. Jantar e acomodação.

SÁBADO: DUBLIM
Café da manhã irlandês. Dia livre ou se desejar pode 
fazer uma excursão opcional pela manhã para explo-
rar parte da cidade a pé acompanhado de um guia 
local, visitando O’Connel Street, Grafton Street ou o 
bairro de Temple Bar, você vai gostar porque verá 
que a música em Dublim é um elemento representa-
tivo, o que é natural, já que grandes artistas como U2 
ou Sinead O’Connor começaram nesta cidade. (Jan-
tar Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO DUBLIM - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica com guia 
local: Merrion Square, Museu de História Natural, 
Palácio da Justiça, Parque Phoenix, Bairro das Em-
baixadas, etc. Tempo livre ou visita opcional à his-
tórica Dublim, com visita com guia local e ingressos: 
Trinity College e St. Patrick’s Cathedral. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições). Saída para o oeste via 
Limerick, faremos uma breve parada em Adare onde 
poderemos fotografar as típicas casas de colmo. 
Chegada a Tralee, fundada no século XII pelos anglo 
- normandos. Tempo livre para admirar seus monu-
mentos históricos e depois seguir para nosso hotel 
em County Kerry. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia inteiro ao 
condado mais famoso da Irlanda, Kerry. Começamos 
na Península de Dingle, desfrutando de magníficas 
vistas sobre a acidentada costa irlandesa, locais que 
serviram de cenário para filmes em mais de uma oca-
sião e que preservam a essência da cultura Gaélico 
irlandês. Continuação para Killarney, que inspirou 
poetas e escritores. Em seguida, faremos um tour 
pelo Parque Nacional de Killarney, em uma típica ca-
rruagem de cavalos, apreciando florestas, lagos e be-
las paisagens. Retorno ao hotel. Assistência opcional 
a um show de música folclórica tradicional. Jantar e 
acomodação no Cº de Kerry.

TERÇA-FEIRA: Cº DE KERRY - CASTELO DE BUNRATTY - 
PEÑASCOS DE MOHER - GALWAY

Café da manhã irlandês. Partida para o Oeste onde 
teremos a oportunidade de visitar alguns dos locais 
mais conhecidos e celebrados da Irlanda. A primei-
ra parada no Bunratty Castle & Folk Park (entrada 
incluída), nos oferece a oportunidade de vivenciar 
como era a vida na Irlanda no século XIX. É hora de 
explorar o aclamado Castelo Bunratty do século XV. 
Continuação para os penhascos de Moher (entrada 
incluída). Se existe uma fotografia representativa 

deste país, sem dúvida é aqui, nestas falésias, candi-
data a ser declarada Maravilha da Natureza. Situada 
na costa atlântica, os seus 8 quilômetros de compri-
mento e 214 metros de altura vão, sem dúvida, nos 
impressionar. Atravessando a região ventosa de Bu-
rren chegamos a Galway. Tempo livre para passear 
pela cidade. Traslado ao hotel, Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE 
CONNEMARA - LONDONDERRY

Café da manhã irlandês. A partida para o Parque Na-
cional Connemara, para muitos onde a essência da 
cultura irlandesa sobrevive. Nossa rota percorre coli-
nas verdes, áreas gramadas e rios e lagos poderosos 
como Corrib ou Ingah. Chegamos a Kylemore Abbey 
(entradas incluídas), um interessante complexo ar-
quitetônico encomendado para ser construído no sé-
culo XIX por um rico comerciante inglês. Em seguida 
iremos ao único fiorde de Killary, onde faremos um 
passeio de barco enquanto desfrutamos do almoço, 
após uma agradável viagem continuamos em di-
reção à Irlanda do Norte chegando em Londonderry. 
Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: DERRY - CALÇADA DOS GIGANTES - BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída para a Calçada dos 
Gigantes (entrada incluída), sem dúvida um dos itens 
da nossa viagem. Este espaço natural, declarado Pa-
trimônio da Humanidade, é constituído por enormes 
blocos hexagonais de basalto como degraus, que 
deságuam no Oceano Atlântico. Continuação para 
Larne onde embarcaram os passageiros com destino 
à Escócia. Continuação para Glasgow. Tempo livre 
para conhecer a animação das suas ruas e o encanto 
dos seus edifícios. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: GLASGOW - STIRLING - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com guia 
local. Glasgow é um importante centro econômico, 
empresarial, cidade universitária e de design ligado 
a C. R. Mackintosh. Durante o século XIX foi o prota-
gonista da Revolução Industrial, quando tudo se fa-
bricava en Clyde, o rio que banhava o centro urbano. 
Os testemunhos desses tempos são os edifícios vito-
rianos, entre os quais estão o Kelvingrove ou a Pre-
feitura, localizado na George Square, o autêntico co-
ração da cidade. Do passado medieval destacamos a 
catedral, e nos arredores do rio encontramos a SEC 
Armadillo, a SSE Hydro Arena, inspirada na tradição 
de estaleiros da cidade, e o Museu Riverside. Tempo 
livre e partida em direção a Stirling. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Visita ao famoso castelo (en-
trada incluída). Stirling e o seu castelo são espaços 
que evocam histórias de vikings e grandes heróis es-
coceses, como Robert de Bruce ou William Wallace. 
Após a visita, saída para as Terras Altas. (Highlands), 
as terras montanhosas do norte, onde se concentra o 
melhor da cultura e da paisagem escocesa. Chegada 
ao hotel, Jantar e acomodação.

SÁBADO: TERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Saída para Inverness. Tem-
po livre para conhecer a capital das Terras Altas 
(Highlands) ou se desejar poderá fazer uma excursão 
opcional para conhecer o mítico Lago Ness, um dos 
símbolos mais representativos da Escócia. Faremos 
um passeio de barco até chegar ao Castelo Urquhart, 
que nos lembra a luta do clã e a lenda do monstro 
do lago. Após uma curta caminhada, regressaremos 
a Inverness, e saída para Edimburgo. No caminho vi-
sitaremos uma destilaria de whisky, para conhecer o 
processo de produção e claro. uma pequena prova. 
Chegada a Edimburgo, capital da Escócia, Patrimô-
nio da Humanidade e uma das mais belas cidades da 
Europa. Um dos grandes atrativos da cidade reside 
no centro medieval repleto de lendas e histórias ate-
rrorizantes, para conhecer todas elas propomos uma 
excursão opcional Edimburgo Misterioso, que sem 
dúvida o surpreenderá. Jantar e acomodação.

DOMINGO: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com guia 
local: a área medieval em torno da Milha Real, a dis-
tância que separa o castelo onde a cidade foi funda-
da e o Palácio de Holyrood, a sede do Parlamento 
escocês e do famoso Closed, na cidade nova, um 
fantástico conjunto arquitetônico de estilo georgia-
no. Das colinas podemos descobrir belas vistas pa-
norâmicas sobre a cidade e o Estuário da Ria Forth, 
destaca Calton Hill, acompanhado de edifícios classi-
cistas construídos para comemorar as vitórias sobre 
Napoleão. Tempo livre ou se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional ao interior do Castelo e Capela 
Rosslyn. O castelo é o símbolo de Edimburgo e o mo-
numento mais visitado da Escócia, a Capela de Santa 
Margarida e a chamada pedra do destino são uma 
verdadeira relíquia. A apenas 15 km entre florestas 
e montanhas está a Capela Rosslyn, um lugar cheio 
de magia e mistério, ligado aos Templários e à lenda 
do Santo Graal. Retorno a Edimburgo e tarde livre. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: EDIMBURGO - DURHAM - YORK
Café da manhã escocês. Saída para a Inglaterra, com 
paisagens que fazem parte da histórica fronteira 
entre a Escócia e a Inglaterra. Chegada a Durham 
e tempo livre para visitar esta cidade e a catedral, 
Patrimônio da Humanidade e considerada o maior e 
mais perfeito monumento do estilo normando da In-
glaterra. Continuação para York. Fundado em 17 AC. 
pelos romanos, sendo a capital do Império por alguns 
anos, quando Sétimo Severo fez dela uma das duas 
capitais e mudou - se para controlar o avanço de 
suas legiões por essas terras. Visitaremos esta cidade 
com um guia local. Visitaremos suas muralhas, o cen-
tro histórico e o exterior da Catedral de San Pedro, a 
segunda maior em estilo gótico do norte da Europa, 
depois da de Colônia. Continuação para o hotel no 
Condado de Yorkshire. Jantar e acomodação.

Irlanda, Escócia, Inglaterra e Londres II
ST22206X >> Dublim > Kerry > Galway > Londonderry > Glasgow > Terras Altas > Edimburgo > York > Liverpool > Bristol > Londres
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SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
South Kensington e Knightsbridge, Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert, os museus Natural 
Sciences e o Victoria and Albert. Continuamos nos-
so tour por Chelsea, e Belgravia e Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar. Na Downing Street 10, em 
Westminster, poderemos fotografar a Abadia, as 
casas do Parlamento e o famoso Big Ben, para ter-
minar no Palácio de Buckingham. Tempo livre ou 
excursão opcional ao Castelo de Windsor, o maior 
e mais antigo habitado no mundo, sendo uma das 
residências oficiais da monarquia britânica por 900 
anos. No interior se destaca a Capela de São Jorge, 
do início do século XVI, e os State Apartments. 
Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, Lon-
don by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições) Acomodação.

DOMINGO LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer 
duas excursões opcionais. Pela manhã a London 
Eye, a famosa roda - gigante que nos oferece uma 
vista inigualável da cidade e um passeio de barco 
pelo rio Tâmisa navegando pelo mítico rio, origem 
da cidade. À tarde, acompanhados por um guia 
local, realizaremos uma visita opcional por bairros 
renomados como Bloomsbury ou Covent Garden, 
além de visitar o interior do Museu Britânico. (Jan-
tar Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

LUNES: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÃO DOS 
LAGOS - LIVERPOOL

Café da manhã. Saída para Lake District, onde lagos 
e montanhas se sucedem pontilhados de pitores-
cos vilarejos. Faremos um passeio de barco no Lago 
Windermere. (Almoço Opção Pacote de Refeições) 
e continuação para Liverpool, a cidade tornou - se 
recentemente um importante centro turístico. Visita 
panorâmica com um guia local: Estádio de futebol 
de Anfield, São Nicolau, as 3 Graças, centro histó-
rico, prefeitura, ST. Gerorge’s Hall, William Brown 
Street, St. John’s Gardens, área universitária, Chi-
natown e o espaço renovado Docklands. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Café da manhã. Partida para o mítico País de Ga-
les. Nossa primeira parada será na cidade de Con-
wy, onde teremos tempo livre para desfrutar desta 
típica cidade medieval declarada Patrimônio da 
Humanidade. Continuação por parte do Parque 
Nacional Snowdonia até chegarmos a Caernarfon, 
com o castelo mais famoso do País de Gales, ligado 
à lenda do Rei Arthur. Tempo livre. Retorno para Li-
verpool. Resto do dia livre. Se desejar, você poderá 
fazer uma visita opcional, conhecendo o Liverpool 
dos Beatles: Docklands, Mathew Street, Strawberry 
fields Panny Lane e o famoso The Cavern onde fa-
remos uma parada para tomar uma cerveja. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação

QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON 
AVON - BRISTOL

Café da manhã. Partida para Chester, uma cidade 
de origem romana, que preserva as paredes, res-
tos de banhos públicos, sua catedral do século 15 
e suas ruas feitas de casas de estilo Tudor, a mais 
popular das quais é a Eastgate Street, onde está 
localizado o famoso Relógio de Eastgate. Tempo 
livre. Se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional; tour guiado pela cidade. Continuação 
para Stratford upon Avon. (Almoço Opção Paco-
te de Refeições) Tempo livre na cidade natal de 
Shakespeare para conhecer seu centro histórico. 
Continuação para Bristol, uma antiga e rica cidade 
comercial. Tempo livre. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem roma-
na e declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo 
livre ou, se desejar, pode fazer uma excursão opcio-
nal com um guia local: o exterior dos banhos pú-
blicos romanos, seus extraordinários edifícios geor-
gianos e o exterior de sua esplêndida abadia gótica. 
Continuação ao impressionante círculo de pedra de 
Stonehenge, que com cerca de 5.000 anos é consi-
derado um dos monumentos mais enigmáticos da 
humanidade (entrada incluída). Continuação em 
Londres. Jantar e acomodação.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Dublim RIU Plaza the Gresham Centro 4* 
 Academy Plaza Centro 3*
Co. Kerry The Rose Tralee 4*
Galway The Connacht Cidade 3*
Londonderry Holiday Inn Express Derry-Londonderry Centro 3*
Glasgow Jurys Inn Glasgow Centro 1ª 
 Marriott Glasgow Centro 1ª
Terras Altas The Grant Arms Grantown-on-S. 1ª 
 Carrbridge Carrbridge Tur
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro TurS
Yorkshire Jurys Inn Leeds Leeds 1ª 
 Ibis Styles Leeds City Centre Arena Leeds TurS
Liverpool Ibis Styles Liverpool Dale Street Centro TurS
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
 Novotel London West Cidade 1ª
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22206X · Preço desde

3.670$  18 dias
 12 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 27 MAI / 23 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22206X Dublim / Londres

Seleção 18 12 3.670 5.000

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em Ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da Manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Vistas panorâmicas de Dublim, Belfast, Glasgow, 
Edimburgo, York, Liverpool e Londres.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Condado de Kerry: Península de 
Dingle e passeio de carruagem a cavalo, Bunratty Pen-
hascos de Moher, Galway, Parque NAcional de Conema-
ra, Calçada dos Gigantes, Passeio de bArco pelo Fiordes 
de Killary, Mosterio de Kylemore, Terras Altas, Castelo de 
Stirling (entradas incluidas). Entrada e degustação em 
uma destileria, Durham, Região dos Lagos, passeio de 
barco no lago Windermere. País de Gales: Conwy, Caer-
narfon. Stratford Upon Avon, Bath, Stonehenge, Ferry 
Larne-Cairnryan.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Opcional Dublim histórica; City tour opcional em Dublim com 
um guia local; Castelo de Edimburgo e Capela Rosslyn; Visita 
com um guia local Bath; Londres à noite; Passeio de barco no 
Tâmisa e London Eye.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições).Nesta versão oferece um total de 21 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22206X 4.020 / 5.350 4.000 / 5.330 4.350 / 5.680

Irlanda, Escócia, Inglaterra e Londres II
ST22206X >> Dublim > Kerry > Galway > Londonderry > Glasgow > Terras Altas > Edimburgo > York > Liverpool > Bristol > Londres
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SÁBADO DUBLIM
Chegada em Dublim, traslado ao hotel e tempo li-
vre para passeio nesta pequena e animada cidade. 
Sempre que o horário de chegada do seu voo per-
mitir, ao final da tarde você encontrará com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO DUBLIM - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica com guia 
local: Merrion Square, Museu de História Natural, 
Palácio da Justiça, Parque Phoenix, Bairro das Em-
baixadas, etc. Tempo livre ou visita opcional à his-
tórica Dublim, com visita com guia local e ingressos: 
Trinity College e St. Patrick’s Cathedral. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições). Saída para o oeste via 
Limerick, faremos uma breve parada em Adare onde 
poderemos fotografar as típicas casas de colmo. 
Chegada a Tralee, fundada no século XII pelos anglo 
- normandos. Tempo livre para admirar seus monu-
mentos históricos e depois seguir para nosso hotel 
em County Kerry. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia inteiro ao 
condado mais famoso da Irlanda, Kerry. Começamos 
na Península de Dingle, desfrutando de magníficas 
vistas sobre a acidentada costa irlandesa, locais que 
serviram de cenário para filmes em mais de uma oca-
sião e que preservam a essência da cultura Gaélico 
irlandês. Continuação para Killarney, que inspirou 
poetas e escritores. Em seguida, faremos um tour 
pelo Parque Nacional de Killarney, em uma típica ca-
rruagem de cavalos, apreciando florestas, lagos e be-
las paisagens. Retorno ao hotel. Assistência opcional 
a um show de música folclórica tradicional. Jantar e 
acomodação no Cº de Kerry.

TERÇA-FEIRA: Cº DE KERRY - CASTELO DE BUNRATTY - 
PEÑASCOS DE MOHER - GALWAY

Café da manhã irlandês. Partida para o Oeste onde 
teremos a oportunidade de visitar alguns dos locais 
mais conhecidos e celebrados da Irlanda. A primei-
ra parada no Bunratty Castle & Folk Park (entrada 
incluída), essencial em nosso roteiro, nos oferece a 
oportunidade de vivenciar como era a vida na Irlan-
da no século XIX, graças à recreação de casas, lojas 
e escolas da época. É hora de explorar o aclamado 
Castelo Bunratty do século XV. Continuação para os 
penhascos de Moher (entrada incluída). Se existe 
uma fotografia representativa deste país, sem dúvi-
da é aqui, nestas falésias, candidata a ser declarada 
Maravilha da Natureza. Situada na costa atlântica, os 
seus 8 quilômetros de comprimento e 214 metros 
de altura vão, sem dúvida, nos impressionar. Atra-
vessando a região ventosa de Burren chegamos a 
Galway. Tempo livre para passear por esta animada 
cidade banhada pelo rio Corrib. Traslado ao hotel, 
Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE 
CONNEMARA - LONDONDERRY

Café da manhã irlandês. A partida para o Parque Na-
cional Connemara, para muitos onde a essência da 
cultura irlandesa sobrevive. Nossa rota percorre coli-
nas verdes, áreas gramadas e rios e lagos poderosos 
como Corrib ou Ingah. Chegamos a Kylemore Abbey 
(entradas incluídas), um interessante complexo ar-
quitetônico encomendado para ser construído no sé-
culo XIX por um rico comerciante inglês. Em seguida 
iremos ao único fiorde de Killary, onde faremos um 
passeio de barco enquanto desfrutamos do almoço, 
após uma agradável viagem continuamos em di-
reção à Irlanda do Norte chegando em Londonderry. 
Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: DERRY - CALÇADA DOS GIGANTES - BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída para a Calçada dos 
Gigantes (entrada incluída), sem dúvida um dos itens 
da nossa viagem. Este espaço natural, declarado Pa-
trimônio da Humanidade, é constituído por enormes 
blocos hexagonais de basalto como degraus, que 
deságuam no Oceano Atlântico. Continuação para 
Larne onde embarcaram os passageiros com destino 
à Escócia. Continuação para Glasgow. Tempo livre 
para conhecer a animação das suas ruas e o encanto 
dos seus edifícios. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: GLASGOW - STIRLING - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com guia 
local. Glasgow é um importante centro econômico, 
empresarial, cidade universitária e de design ligado 
a C. R. Mackintosh. Durante o século XIX foi o prota-
gonista da Revolução Industrial, quando tudo se fa-
bricava en Clyde, o rio que banhava o centro urbano. 
Os testemunhos desses tempos são os edifícios vito-
rianos, entre os quais estão o Kelvingrove ou a Pre-
feitura, localizado na George Square, o autêntico co-
ração da cidade. Do passado medieval destacamos a 
catedral, e nos arredores do rio encontramos a SEC 
Armadillo, a SSE Hydro Arena, inspirada na tradição 
de estaleiros da cidade, e o Museu Riverside. Tempo 
livre e partida em direção a Stirling. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Visita ao famoso castelo (en-
trada incluída). Stirling e o seu castelo são espaços 
que evocam histórias de vikings e grandes heróis es-
coceses, como Robert de Bruce ou William Wallace. 
Após a visita, saída para as Terras Altas. (Highlands), 
as terras montanhosas do norte, onde se concentra o 
melhor da cultura e da paisagem escocesa. Chegada 
ao hotel, Jantar e acomodação.

SÁBADO: TERRAS ALTAS - EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Saída para Inverness. Tem-
po livre para conhecer a capital das Terras Altas 
(Highlands) ou se desejar poderá fazer uma excursão 
opcional para conhecer o mítico Lago Ness, um dos 
símbolos mais representativos da Escócia. Faremos 
um passeio de barco até chegar ao Castelo Urquhart, 

que nos lembra a luta do clã e a lenda do monstro 
do lago. Após uma curta caminhada, regressaremos 
a Inverness, e saída para Edimburgo. No caminho vi-
sitaremos uma destilaria de whisky, para conhecer o 
processo de produção e claro. uma pequena prova. 
Chegada a Edimburgo, capital da Escócia, Patrimô-
nio da Humanidade e uma das mais belas cidades da 
Europa. Um dos grandes atrativos da cidade reside 
no centro medieval repleto de lendas e histórias ate-
rrorizantes, para conhecer todas elas propomos uma 
excursão opcional Edimburgo Misterioso, que sem 
dúvida o surpreenderá. Jantar e acomodação.

DOMINGO: EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com 
guia local: a área medieval em torno da Milha Real, 
a distância que separa o castelo onde a cidade foi 
fundada e o Palácio de Holyrood, a sede do Par-
lamento escocês e do famoso Closed, na cidade 
nova, um fantástico conjunto arquitetônico de esti-
lo georgiano. Das colinas podemos descobrir belas 
vistas panorâmicas sobre a cidade e o Estuário da 
Ria Forth, destaca Calton Hill, acompanhado de edi-
fícios classicistas construídos para comemorar as 
vitórias sobre Napoleão. Tempo livre ou se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional ao interior do 
Castelo e Capela Rosslyn. O castelo é o símbolo de 
Edimburgo e o monumento mais visitado da Escó-
cia, a Capela de Santa Margarida e a chamada pedra 
do destino são uma verdadeira relíquia. A apenas 
15 km entre florestas e montanhas está a Capela 
Rosslyn, um lugar cheio de magia e mistério, ligado 
aos Templários e à lenda do Santo Graal. Retorno a 
Edimburgo e tarde livre. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições) acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: EDIMBURGO - DURHAM - YORK
Café da manhã escocês. Saída para a Inglaterra, com 
paisagens que fazem parte da histórica fronteira 
entre a Escócia e a Inglaterra. Chegada a Durham 
e tempo livre para visitar esta cidade e a catedral, 
Patrimônio da Humanidade e considerada o maior e 
mais perfeito monumento do estilo normando da In-
glaterra. Continuação para York. Fundado em 17 AC. 
pelos romanos, sendo a capital do Império por alguns 
anos, quando Sétimo Severo fez dela uma das duas 
capitais e mudou - se para controlar o avanço de 
suas legiões por essas terras. Visitaremos esta cidade 
com um guia local. Visitaremos suas muralhas, o cen-
tro histórico e o exterior da Catedral de San Pedro, a 
segunda maior em estilo gótico do norte da Europa, 
depois da de Colônia. Continuação para o hotel no 
Condado de Yorkshire. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÃO DOS 
LAGOS - LIVERPOOL

Café da manhã. Saída para Lake District, onde lagos 
e montanhas se sucedem pontilhados de pitorescos 
vilarejos. Faremos um passeio de barco no Lago 

Irlanda, Escócia, Inglaterra e Londres I
ST22206 >> Dublim > Kerry > Galway > Londonderry > Glasgow > Terras Altas > Edimburgo > York > Liverpool > Bristol > Londres
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SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
South Kensington e Knightsbridge, Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert, os museus Natural 
Sciences e o Victoria and Albert. Continuamos nos-
so tour por Chelsea, e Belgravia e Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar. Na Downing Street 10, em 
Westminster, poderemos fotografar a Abadia, as 
casas do Parlamento e o famoso Big Ben, para ter-
minar no Palácio de Buckingham. Tempo livre ou 
excursão opcional ao Castelo de Windsor, o maior 
e mais antigo habitado no mundo, sendo uma das 
residências oficiais da monarquia britânica por 900 
anos. No interior se destaca a Capela de São Jorge, 
do início do século XVI, e os State Apartments. 
Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, Lon-
don by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições) Acomodação.

DOMINGO LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer 
duas interessantes excursões opcionais. Pela manhã 
a London Eye, a roda - gigante que nos oferece uma 
vista inigualável da cidade e um passeio de barco 
pelo rio Tâmisa navegando pelo mítico rio, origem 
da cidade. À tarde, acompanhados por um guia 
local, realizaremos uma visita opcional por bairros 
renomados como Bloomsbury ou Covent Garden, 
além de visitar o interior do Museu Britânico. (Jan-
tar Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

LUNES: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

Windermere. (Almoço Opção Pacote de Refeições) 
e continuação para Liverpool, a cidade tornou - se 
recentemente um importante centro turístico. Visita 
panorâmica com um guia local: Estádio de futebol 
de Anfield, São Nicolau, as 3 Graças, centro histó-
rico, prefeitura, ST. Gerorge’s Hall, William Brown 
Street, St. John’s Gardens, área universitária, Chi-
natown e o espaço renovado Docklands. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Café da manhã. Partida para o mítico País de Gales, 
uma terra rica em história e lendas. Nossa primei-
ra parada será na cidade de Conwy, onde teremos 
tempo livre para desfrutar desta típica cidade 
medieval recentemente declarada Patrimônio da 
Humanidade. Continuação por parte do Parque 
Nacional Snowdonia até chegarmos a Caernarfon, 
a cidade é dominada pelo castelo mais famoso do 
País de Gales. Tempo livre. Retorno para Liverpool. 
Resto do dia livre. Se desejar, você poderá fazer 
uma visita opcional, conhecendo o Liverpool dos 
Beatles: Docklands, Mathew Street, Strawberry 
fields Panny Lane e o famoso The Cavern onde fa-
remos uma parada para tomar uma cerveja. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação

QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON 
AVON - BRISTOL

Café da manhã. Partida para Chester, uma cidade 
de origem romana, que preserva as paredes, res-
tos de banhos públicos, sua catedral do século 15 
e suas ruas feitas de casas de estilo Tudor, a mais 
popular das quais é a Eastgate Street, onde está lo-
calizado o famoso Relógio de Eastgate, construído 
em 1897 para a celebração do Jubileu da Rainha Vi-
tória. Tempo livre. Se desejar, você pode fazer uma 
excursão opcional; tour guiado pela cidade Conti-
nuação para Stratford upon Avon. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Tempo livre na cidade natal 
de Shakespeare para conhecer seu centro histórico 
com suas charmosas casas de estrutura de madeira, 
tipicamente inglesas, e curtir a animação de suas 
áreas comerciais repletas de lojas. Continuação 
para Bristol, uma antiga e rica cidade comercial. 
Tempo livre. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem roma-
na e declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo 
livre ou, se desejar, pode fazer uma excursão opcio-
nal com um guia local: o exterior dos banhos pú-
blicos romanos, seus extraordinários edifícios geor-
gianos e o exterior de sua esplêndida abadia gótica. 
Continuação ao impressionante círculo de pedra de 
Stonehenge, que com cerca de 5.000 anos é consi-
derado um dos monumentos mais enigmáticos da 
humanidade (entrada incluída). Continuação em 
Londres. Jantar e acomodação.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Dublim RIU Plaza the Gresham Centro 4* 
 Academy Plaza Centro 3*
Co. Kerry The Rose Tralee 4*
Galway The Connacht Cidade 3*
Londonderry Holiday Inn Express Derry-Londonderry Centro 3*
Glasgow Jurys Inn Glasgow Centro 1ª 
 Marriott Glasgow Centro 1ª
Terras Altas The Grant Arms Grantown-on-S. 1ª 
 Carrbridge Carrbridge Tur
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro TurS
Yorkshire Jurys Inn Leeds Leeds 1ª 
 Ibis Styles Leeds City Centre Arena Leeds TurS
Liverpool Ibis Styles Liverpool Dale Street Centro TurS
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
 Novotel London West Cidade 1ª
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22206 · Preço desde

3.420$  17 dias
 11 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 28 MAI / 24 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22206 Dublim / Londres

Seleção 17 11 3.420 4.640

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em Ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da Manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Vistas panorâmicas de Dublim, Belfast, Glasgow, 
Edimburgo, York, Liverpool e Londres.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Condado de Kerry: Península de 
Dingle e passeio de carruagem a cavalo, Bunratty Pen-
hascos de Moher, Galway, Parque Nacional de Conema-
ra, Calçada dos Gigantes, Passeio de bArco pelo Fiordes 
de Killary, Mosterio de Kylemore, Terras Altas, Castelo de 
Stirling (entradas incluidas). Entrada e degustação em 
uma destileria, Durham, Região dos Lagos, passeio de 
barco no lago Windermere. País de Gales: Conwy, Caer-
narfon. Stratford Upon Avon, Bath, Stonehenge, Ferry 
Larne-Cairnryan.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Opcional Dublim histórica; City tour opcional em Dublim com 
um guia local; Castelo de Edimburgo e Capela Rosslyn; Visita 
com um guia local Bath; Londres à noite; Passeio de barco no 
Tâmisa e London Eye.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições).Nesta versão oferece um total de 20 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22206 3.745 / 4.965 3.750 / 4.970 4.075 / 5.295

Irlanda, Escócia, Inglaterra e Londres I
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SEXTA-FEIRA: DUBLIM
Chegada em Dublim, traslado ao hotel e tempo li-
vre para passeio nesta pequena e animada cidade. 
Sempre que o horário de chegada do seu voo per-
mitir, ao final da tarde você encontrará com seu 
guia acompanhante na recepção do hotel. Jantar e 
acomodação.

SÁBADO: DUBLIM
Café da manhã irlandês. Dia livre ou se desejar, ex-
cursão opcional pela manhã para explorar parte da 
cidade a pé acompanhado de um guia local, visitan-
do O’Connel Street, Grafton Street ou o famoso bai-
rro de Temple Bar, você vai gostar porque verá que 
a música em Dublim é um elemento representativo, 
o que é natural, já que grandes artistas como U2 ou 
Sinead O’Connor começaram nesta cidade. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO DUBLIM - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica com guia 
local: Merrion Square, Museu de História Natural, 
Palácio da Justiça, Parque Phoenix, Bairro das Em-
baixadas, etc. Tempo livre ou visita opcional à his-
tórica Dublim, com visita com guia local e ingressos: 
Trinity College e St. Patrick’s Cathedral. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições). Saída para o oeste via 
Limerick, faremos uma breve parada em Adare onde 
poderemos fotografar as típicas casas de colmo. 
Chegada a Tralee, fundada no século XII pelos anglo 
- normandos. Tempo livre para admirar seus monu-
mentos históricos e depois seguir para nosso hotel 
em County Kerry. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia inteiro ao 
condado mais famoso da Irlanda, Kerry. Começamos 
na Península de Dingle, onde os espaços naturais são 
os protagonistas da nossa viagem, desfrutaremos 
de magníficas vistas sobre a acidentada costa irlan-
desa, locais que serviram de cenário para filmes em 
mais de uma ocasião e que preservam a essência da 
cultura Gaélico irlandês. Continuamos nosso camin-
ho para Killarney, o centro turístico mais visitado da 
Irlanda, que inspirou poetas e escritores. Em seguida, 
faremos um tour pelo Parque Nacional de Killarney, 
em uma típica carruagem de cavalos, apreciando 
florestas, lagos e belas paisagens. Retorno ao hotel. 
Assistência opcional a um show de música folclórica 
tradicional. Jantar e acomodação no Cº de Kerry.

TERÇA-FEIRA: Cº DE KERRY - CASTELO DE BUNRATTY - 
PEÑASCOS DE MOHER - GALWAY

Café da manhã irlandês. Partida para o Oeste onde 
teremos a oportunidade de visitar alguns dos locais 
mais conhecidos e celebrados da Irlanda. A primei-
ra parada no Bunratty Castle & Folk Park (entrada 
incluída), essencial em nosso roteiro, nos oferece a 
oportunidade de vivenciar como era a vida na Irlanda 

no século XIX. É hora de explorar o aclamado Castelo 
Bunratty do século XV. Continuação para os penhas-
cos de Moher (entrada incluída). Situada na costa at-
lântica, os seus 8 quilômetros de comprimento e 214 
metros de altura vão, sem dúvida, nos impressionar. 
Atravessando a região ventosa de Burren chegamos 
a Galway. Tempo livre para passear por esta animada 
cidade. Traslado ao hotel, Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE 
CONNEMARA - LONDONDERRY

Café da manhã irlandês. A partida para o Parque 
Nacional Connemara, localizado a oeste de Galway, 
ocupa grande parte do condado, para muitos onde 
a essência da cultura irlandesa sobrevive. Nossa rota 
percorre colinas verdes, áreas gramadas e rios e la-
gos poderosos como Corrib ou Ingah. Chegamos a 
Kylemore Abbey (entradas incluídas), um complexo 
arquitetônico encomendado para ser construído no 
século XIX por um rico comerciante inglês como um 
presente para sua esposa. Em seguida iremos ao 
único fiorde que podemos encontrar na Irlanda, o de 
Killary, onde faremos um passeio de barco enquanto 
desfrutamos do almoço, após uma agradável viagem 
continuamos em direção à Irlanda do Norte chegan-
do em Londonderry. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: DERRY - CALÇADA DOS GIGANTES - BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída para a Calçada dos 
Gigantes (entrada incluída), sem dúvida um dos itens 
da nossa viagem. Este espaço natural, declarado Pa-
trimônio da Humanidade, é constituído por enormes 
blocos hexagonais de basalto como degraus, que 
deságuam no Oceano Atlântico. Continuação para 
Larne onde embarcaram os passageiros com destino 
à Escócia. Continuação para Glasgow. Tempo livre 
para conhecer a animação das suas ruas e o encanto 
dos seus edifícios. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: GLASGOW - STIRLING - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com guia 
local. Glasgow é um importante centro econômico, 
empresarial, cidade universitária e de design ligado 
a C. R. Mackintosh. Durante o século XIX foi o pro-
tagonista da Revolução Industrial, quando tudo se 
fabricava en Clyde, o rio que banhava o centro urba-
no. Os testemunhos desses tempos são os edifícios 
vitorianos, entre os quais estão o Kelvingrove ou a 
Prefeitura, localizado na George Square, o autêntico 
coração da cidade. Do passado medieval destaca-
mos a catedral, e nos arredores do rio encontramos 
um exemplo interessante da arquitetura contem-
porânea com: a SEC Armadillo, a SSE Hydro Arena, 
inspirada na tradição de estaleiros da cidade, e o 
Museu Riverside. Tempo livre e partida em direção 
a Stirling. (Almoço Opção Pacote de Refeições) Vi-
sita ao famoso castelo (entrada incluída). Stirling e 
o seu castelo são espaços que evocam histórias de 
vikings e grandes heróis escoceses, como Robert de 

Bruce ou William Wallace. Após a visita, saída para 
as Terras Altas. (Highlands), as terras montanhosas 
do norte, onde se concentra o melhor da cultura e 
da paisagem escocesa. Chegada ao hotel, Jantar e 
acomodação.

SÁBADO: TERRAS ALTAS - EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Saída para Inverness. Tem-
po livre para conhecer a capital das Terras Altas 
(Highlands) ou se desejar poderá fazer uma excursão 
opcional para conhecer o mítico Lago Ness, um dos 
símbolos mais representativos da Escócia. Faremos 
um passeio de barco até chegar ao Castelo Urquhart, 
que nos lembra a luta do clã e a lenda do monstro do 
lago. Após uma curta caminhada, regressaremos a 
Inverness, a capital das Highlands, e saída para Edim-
burgo. No caminho visitaremos uma típica destilaria 
de whisky, a água da vida, para conhecer o processo 
de produção e claro. uma pequena prova. Chegada a 
Edimburgo, capital da Escócia, Patrimônio da Huma-
nidade e, sem dúvida, uma das mais belas cidades da 
Europa. Um dos grandes atrativos da cidade reside 
no centro medieval repleto de lendas e histórias ate-
rrorizantes, para conhecer todas elas propomos uma 
excursão opcional Edimburgo Misterioso, que sem 
dúvida o surpreenderá. Jantar e acomodação.

DOMINGO: EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com guia 
local: a área medieval em torno da Milha Real, a dis-
tância que separa o castelo onde a cidade foi funda-
da e o Palácio de Holyrood, a sede do Parlamento 
escocês e do famoso Closed, na cidade nova, um 
fantástico conjunto arquitetônico de estilo georgia-
no. Das colinas podemos descobrir belas vistas pa-
norâmicas sobre a cidade e o Estuário da Ria Forth, 
destaca Calton Hill, acompanhado de edifícios classi-
cistas construídos para comemorar as vitórias sobre 
Napoleão. Tempo livre ou se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional ao interior do Castelo e Capela 
Rosslyn. O castelo é o símbolo de Edimburgo e o mo-
numento mais visitado da Escócia, a Capela de Santa 
Margarida e a chamada pedra do destino são uma 
verdadeira relíquia. A apenas 15 km entre florestas 
e montanhas está a Capela Rosslyn, um lugar cheio 
de magia e mistério, ligado aos Templários e à lenda 
do Santo Graal. Retorno a Edimburgo e tarde livre. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: EDIMBURGO - DURHAM - YORK
Café da manhã escocês. Saída para a Inglaterra, des-
frutando no tour as belas paisagens que fazem parte 
da histórica fronteira entre a Escócia e a Inglaterra. 
Chegada a Durham e tempo livre para visitar esta ci-
dade histórica e a catedral, Patrimônio da Humanida-
de também considerada o maior e mais perfeito mo-
numento do estilo normando da Inglaterra. Um lugar 
que os amantes da literatura reconhecerão porque 
sua fachada foi usada como referência para projetar 

Irlanda, Escócia e Inglaterra lI
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QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON 
AVON - BRISTOL

Café da manhã. Partida para Chester, uma cidade 
de origem romana, que preserva as paredes, res-
tos de banhos públicos, sua catedral do século 15 
e suas ruas feitas de casas de estilo Tudor, a mais 
popular das quais é a Eastgate Street, onde está lo-
calizado o famoso Relógio de Eastgate, construído 
em 1897 para a celebração do Jubileu da Rainha Vi-
tória. Tempo livre. Se desejar, você pode fazer uma 
excursão opcional; tour guiado pela cidade Conti-
nuação para Stratford upon Avon. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Tempo livre na cidade natal 
de Shakespeare para conhecer seu centro histórico 
com suas charmosas casas de estrutura de madeira. 
Continuação para Bristol, uma antiga e rica cidade 
comercial. Tempo livre. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem roma-
na e declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo 
livre ou, se desejar, pode fazer uma excursão opcio-
nal com um guia local: o exterior dos banhos pú-
blicos romanos, seus extraordinários edifícios geor-
gianos e o exterior de sua esplêndida abadia gótica. 
Continuação ao impressionante círculo de pedra de 
Stonehenge, que com cerca de 5.000 anos é consi-
derado um dos monumentos mais enigmáticos da 
humanidade (entrada incluída). Continuação em 
Londres. Jantar e acomodação.

SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, a escola 
da saga Harry Potter e também foi usada no mundo 
do cinema como cenário para o filme Elisabeth cujo 
a protagonista foi Cate Blanchet. Continuação para 
York. Fundado em 17 AC. pelos romanos, sendo a 
capital do Império por alguns anos, quando Sétimo 
Severo fez dela uma das duas capitais e mudou - se 
para controlar o avanço de suas legiões por essas 
terras. Visitaremos esta cidade com um guia local, 
que possui uma arquitetura espetacular, com cons-
truções que datam da Inglaterra dos séculos XII ao 
XIV. Visitaremos suas muralhas, o centro histórico 
e o exterior da Catedral de San Pedro, a segunda 
maior em estilo gótico do norte da Europa, depois 
da de Colônia. Continuação para o hotel no Conda-
do de Yorkshire. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÃO DOS 
LAGOS - LIVERPOOL

Café da manhã. Saída para Lake District, o maior 
parque nacional da Inglaterra e considerado um 
dos lugares mais bonitos de todo o país. Fare-
mos um passeio de barco no Lago Windermere, o 
maior e mais importante da Inglaterra, no coração 
da região de Cúmbria. (Almoço Opção Pacote de 
Refeições) e continuação para Liverpool, a cidade 
tornou - se recentemente um importante centro tu-
rístico, seja como ponto de partida para excursões 
ao País de Gales, seja atraindo o viajante como o lo-
cal que deu origem ao os Beatles e sendo uma das 
mecas do futebol mundial. Visita panorâmica com 
um guia local: Estádio de futebol de Anfield, São 
Nicolau, as 3 Graças, centro histórico, prefeitura, 
ST. Gerorge’s Hall, William Brown Street, St. John’s 
Gardens, área universitária, catedral católica e an-
glicana, Chinatown e o espaço renovado Docklands. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Café da manhã. Partida para o mítico País de Ga-
les, uma terra rica em história e lendas, atravessada 
por uma paisagem deslumbrante de montanhas e 
praias sem fim, terra de castelos e mineração. Nos-
sa primeira parada será em Conwy, onde teremos 
tempo livre para desfrutar desta típica cidade me-
dieval declarada Patrimônio da Humanidade, que 
tem a honra de receber a rua mais estreita do Reino 
Unido. Continuação por parte do Parque Nacional 
Snowdonia até chegarmos a Caernarfon, a cidade 
é dominada pelo castelo mais famoso do País de 
Gales, ligado à lenda do Rei Arthur, foi palco de vá-
rias batalhas. Tempo livre. Retorno para Liverpool. 
Resto do dia livre. Se desejar, possibilidade de fazer 
uma visita opcional, conhecendo o Liverpool dos 
Beatles e os lugares relacionados à mítica banda: 
Docklands, Mathew Street, Strawberry fields Panny 
Lane e o famoso The Cavern onde faremos uma pa-
rada para tomar uma cerveja. (Jantar Opção Pacote 
de Refeições) Acomodação

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Dublim RIU Plaza the Gresham Centro 4* 
 Academy Plaza Centro 3*
Co. Kerry The Rose Tralee 4*
Galway The Connacht Cidade 3*
Londonderry Holiday Inn Express Derry-Londonderry Centro 3*
Glasgow Jurys Inn Glasgow Centro 1ª 
 Marriott Glasgow Centro 1ª
Terras Altas The Grant Arms Grantown-on-S. 1ª 
 Carrbridge Carrbridge Tur
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro TurS
Yorkshire Jurys Inn Leeds Leeds 1ª 
 Ibis Styles Leeds City Centre Arena Leeds TurS
Liverpool Ibis Styles Liverpool Dale Street Centro TurS
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
 Novotel London West Cidade 1ª
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22625X · Preço desde

3.305$  16 dias
 12 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 27 MAI / 23 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22625X Dublim / Londres

Seleção 16 12 3.305 4.485

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em Ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da Manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Vistas panorâmicas de Dublim, Belfast, Glasgow, 
Edimburgo, York, Liverpool.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Condado de Kerry: Península de 
Dingle e passeio de carruagem a cavalo, Bunratty Pen-
hascos de Moher, Galway, Parque NAcional de Conema-
ra, Calçada dos Gigantes, Passeio de bArco pelo Fiordes 
de Killary, Mosterio de Kylemore, Terras Altas, Castelo de 
Stirling (entradas incluidas). Entrada e degustação em 
uma destileria, Durham, Região dos Lagos, passeio de 
barco no lago Windermere. País de Gales: Conwy, Caer-
narfon. Stratford Upon Avon, Bath, Stonehenge, Ferry 
Larne-Cairnryan.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Opcional Dublim histórica; City tour opcional em Dublim com 
um guia local; Castelo de Edimburgo e Capela Rosslyn; Visita 
com um guia local Bath.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições).Nesta versão oferece um total de 20 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22625X 3.520 / 4.700 3.595 / 4.775 3.810 / 4.990

Irlanda, Escócia e Inglaterra lI
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SÁBADO DUBLIM
Chegada em Dublim, traslado ao hotel e tempo li-
vre para passeio nesta pequena e animada cidade. 
Sempre que o horário de chegada do seu voo per-
mitir, ao final da tarde você encontrará com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO DUBLIM - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica com guia 
local. Visitaremos lugares emblemáticos da cidade 
como: Merrion Square, Museu de História Natural, 
Palácio da Justiça, Parque Phoenix, Bairro das Em-
baixadas, etc. Tempo livre ou visita opcional à his-
tórica Dublim, com visita com guia local e ingressos: 
Trinity College e St. Patrick’s Cathedral, sem dúvida 
os símbolos mais representativos da cidade. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições). Saída para o oeste via 
Limerick, faremos uma breve parada em Adare onde 
poderemos fotografar as típicas casas de colmo. 
Chegada a Tralee, fundada no século XII pelos anglo 
- normandos. Tempo livre para admirar seus monu-
mentos históricos e depois seguir para nosso hotel 
em County Kerry. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia inteiro ao 
condado mais famoso da Irlanda, Kerry. Começamos 
na Península de Dingle, onde os espaços naturais são 
os protagonistas da nossa viagem, desfrutaremos 
de magníficas vistas sobre a acidentada costa irlan-
desa, locais que serviram de cenário para filmes em 
mais de uma ocasião e que preservam a essência da 
cultura Gaélico irlandês. Continuamos nosso camin-
ho para Killarney, o centro turístico mais visitado da 
Irlanda, que inspirou poetas e escritores. Em seguida, 
faremos um tour pelo Parque Nacional de Killarney, 
em uma típica carruagem de cavalos, apreciando 
florestas, lagos e belas paisagens. Retorno ao hotel. 
Assistência opcional a um show de música folclórica 
tradicional. Jantar e acomodação no Cº de Kerry.

TERÇA-FEIRA: Cº DE KERRY - CASTELO DE BUNRATTY - 
PEÑASCOS DE MOHER - GALWAY

Café da manhã irlandês. Partida para o Oeste onde 
teremos a oportunidade de visitar alguns dos locais 
mais conhecidos e celebrados da Irlanda. A primei-
ra parada no Bunratty Castle & Folk Park (entrada 
incluída), essencial em nosso roteiro, nos oferece a 
oportunidade de vivenciar como era a vida na Irlan-
da no século XIX, graças à recreação de casas, lojas 
e escolas da época. É hora de explorar o aclamado 
Castelo Bunratty do século XV. Continuação para os 
penhascos de Moher (entrada incluída). Se existe 
uma fotografia representativa deste país, sem dúvi-
da é aqui, nestas falésias, candidata a ser declarada 
Maravilha da Natureza. Situada na costa atlântica, os 
seus 8 quilômetros de comprimento e 214 metros 
de altura vão, sem dúvida, nos impressionar. Atra-

vessando a região ventosa de Burren chegamos a 
Galway. Tempo livre para passear por esta animada 
cidade banhada pelo rio Corrib. Traslado ao hotel, 
Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE 
CONNEMARA - LONDONDERRY

Café da manhã irlandês. A partida para o Parque 
Nacional Connemara, localizado a oeste de Galway, 
ocupa grande parte do condado, para muitos onde 
a essência da cultura irlandesa sobrevive. Nossa rota 
percorre colinas verdes, áreas gramadas e rios e la-
gos poderosos como Corrib ou Ingah. Chegamos a 
Kylemore Abbey (entradas incluídas), um complexo 
arquitetônico encomendado para ser construído no 
século XIX por um rico comerciante inglês como 
um presente para sua esposa; sem dúvida, um lugar 
cheio de lendas e belezas. Em seguida iremos ao 
único fiorde que podemos encontrar na Irlanda, o de 
Killary, onde faremos um passeio de barco enquanto 
desfrutamos do almoço, após uma agradável viagem 
continuamos em direção à Irlanda do Norte chegan-
do em Londonderry. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: DERRY - CALÇADA DOS GIGANTES - BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída para a Calçada dos 
Gigantes (entrada incluída), sem dúvida um dos itens 
da nossa viagem. Este espaço natural, declarado Pa-
trimônio da Humanidade, é constituído por enormes 
blocos hexagonais de basalto como degraus, que 
deságuam no Oceano Atlântico. Para explicar a ori-
gem desta formação espetacular, vamos nos referir 
à elenda dos gigantes: Fionn mac Cumhaill e Benan-
donner. Continuação para Larne onde embarcaram 
os passageiros com destino à Escócia. Continuação 
para Glasgow. Tempo livre. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: GLASGOW - STIRLING - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com guia 
local. Glasgow é um importante centro econômico, 
empresarial, cidade universitária e de design ligado a 
C. R. Mackintosh. Durante o século XIX foi o protago-
nista da Revolução Industrial, quando tudo se fabri-
cava en Clyde, o rio que banhava o centro urbano. Os 
testemunhos desses tempos são os edifícios vitoria-
nos, entre os quais estão o Kelvingrove ou a Prefeitu-
ra, localizado na George Square, o autêntico coração 
da cidade. Do passado medieval destacamos a cate-
dral, e nos arredores do rio encontramos um exemplo 
interessante da arquitetura contemporânea com: a 
SEC Armadillo, a SSE Hydro Arena, inspirada na tra-
dição de estaleiros da cidade, e o Museu Riverside. 
Tempo livre e partida em direção a Stirling. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições) Visita ao famoso castelo 
(entrada incluída). Se queremos reviver o passado, 
este é o lugar. Stirling e o seu castelo são espaços 
que evocam histórias de vikings e grandes heróis es-
coceses, como Robert de Bruce ou William Wallace. 
Após a visita, saída para as Terras Altas. (Highlands), 

as terras montanhosas do norte, onde se concentra o 
melhor da cultura e da paisagem escocesa. Chegada 
ao hotel, Jantar e acomodação.

SÁBADO: TERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Saída para Inverness. Tem-
po livre para conhecer a capital das Terras Altas 
(Highlands) ou se desejar poderá fazer uma excursão 
opcional para conhecer o mítico Lago Ness, um dos 
símbolos mais representativos da Escócia. Faremos 
um passeio de barco até chegar ao Castelo Urquhart, 
que nos lembra a luta do clã e a lenda do monstro 
do lago. Após uma curta caminhada, regressaremos 
a Inverness, e saída para Edimburgo. No caminho vi-
sitaremos uma típica destilaria de whisky, a água da 
vida, para conhecer o processo de produção e claro. 
uma pequena prova. Chegada a Edimburgo, capital 
da Escócia, a Atenas do Norte, Patrimônio da Huma-
nidade e, sem dúvida, uma das mais belas cidades da 
Europa. Um dos grandes atrativos da cidade reside 
no centro medieval repleto de lendas e histórias ate-
rrorizantes, para conhecer todas elas propomos uma 
excursão opcional Edimburgo Misterioso, que sem 
dúvida o surpreenderá. Jantar e acomodação.

DOMINGO: EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com guia 
local: a área medieval em torno da Milha Real, a dis-
tância que separa o castelo onde a cidade foi funda-
da e o Palácio de Holyrood, a sede do Parlamento 
escocês e do famoso Closed, na cidade nova, um 
fantástico conjunto arquitetônico de estilo georgia-
no, e das colinas podemos descobrir belas vistas pa-
norâmicas sobre a cidade e o Estuário da Ria Forth, 
destaca Calton Hill, acompanhado de edifícios classi-
cistas construídos para comemorar as vitórias sobre 
Napoleão. Tempo livre ou se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional ao interior do Castelo e Capela 
Rosslyn. O castelo é o símbolo de Edimburgo e o mo-
numento mais visitado da Escócia, a Capela de Santa 
Margarida e a chamada pedra do destino são uma 
verdadeira relíquia. A apenas 15 km entre florestas 
e montanhas está a Capela Rosslyn, um lugar cheio 
de magia e mistério, ligado aos Templários e à lenda 
do Santo Graal. Retorno a Edimburgo e tarde livre. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: EDIMBURGO - DURHAM - YORK
Café da manhã escocês. Saída para a Inglaterra, des-
frutando no tour as belas paisagens que fazem parte 
da histórica fronteira entre a Escócia e a Inglaterra. 
Chegada a Durham e tempo livre para visitar esta ci-
dade histórica e a catedral, Patrimônio da Humanida-
de também considerada o maior e mais perfeito mo-
numento do estilo normando da Inglaterra. Um lugar 
que os amantes da literatura reconhecerão porque 
sua fachada foi usada como referência para projetar 
a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, a escola 
da saga Harry Potter e também foi usada no mundo 
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uma parada para tomar uma cerveja. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação

QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON 
AVON - BRISTOL

Café da manhã. Partida para Chester, de origem ro-
mana, que preserva as paredes, restos de banhos 
públicos, sua catedral do século 15 e suas ruas feitas 
de casas de estilo Tudor, a mais popular das quais 
é a Eastgate Street, onde está localizado o famoso 
Relógio de Eastgate, construído em 1897 para a ce-
lebração do Jubileu da Rainha Vitória. Tempo livre. 
Se desejar, você pode fazer uma excursão opcional; 
tour guiado pela cidade Continuação para Stratford 
upon Avon. (Almoço Opção Pacote de Refeições) 
Tempo livre na cidade natal de Shakespeare. Con-
tinuação para Bristol, uma antiga e rica cidade co-
mercial. Tempo livre. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem roma-
na e declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo 
livre ou, se desejar, pode fazer uma excursão opcio-
nal com um guia local: o exterior dos banhos pú-
blicos romanos, seus extraordinários edifícios geor-
gianos e o exterior de sua esplêndida abadia gótica. 
Continuação ao impressionante círculo de pedra de 
Stonehenge, que com cerca de 5.000 anos é consi-
derado um dos monumentos mais enigmáticos da 
humanidade (entrada incluída). Continuação em 
Londres. Jantar e acomodação.

SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

do cinema como cenário para o filme Elisabeth cujo 
a protagonista foi Cate Blanchet. Continuação para 
York. Fundado em 17 AC. pelos romanos, sendo a 
capital do Império por alguns anos, quando Sétimo 
Severo fez dela uma das duas capitais e mudou - se 
para controlar o avanço de suas legiões por essas 
terras. Visitaremos esta cidade com um guia local, 
que possui uma arquitetura espetacular, com cons-
truções que datam da Inglaterra dos séculos XII ao 
XIV. Visitaremos suas muralhas, o centro histórico 
e o exterior da Catedral de San Pedro, a segunda 
maior em estilo gótico do norte da Europa, depois 
da de Colônia. Continuação para o hotel no Conda-
do de Yorkshire. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÃO DOS 
LAGOS - LIVERPOOL

Café da manhã. Saída para Lake District, o maior 
parque nacional da Inglaterra e considerado um 
dos lugares mais bonitos de todo o país, o berço 
dos poetas, lugares onde lagos e montanhas se 
sucedem pontilhados de pitorescos vilarejos. Fare-
mos um passeio de barco no Lago Windermere, o 
maior e mais importante da Inglaterra, no coração 
da região de Cúmbria. (Almoço Opção Pacote de 
Refeições) e continuação para Liverpool, a cidade 
tornou - se recentemente um importante centro tu-
rístico, seja como ponto de partida para excursões 
ao País de Gales, seja atraindo o viajante como o 
local que deu origem ao os Beatles e sendo uma 
das mecas do futebol mundial. Para conhecer gran-
de parte da cidade faremos uma visita panorâmica 
com um guia local na qual descobriremos: Estádio 
de futebol de Anfield, São Nicolau, as 3 Graças, 
centro histórico, centro financeiro, prefeitura, ST. 
Gerorge’s Hall, William Brown Street, St. John’s 
Gardens, área universitária, catedral católica e an-
glicana, Chinatown e o espaço renovado Docklands. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Café da manhã. Partida para o País de Gales, uma 
terra rica em história e lendas, atravessada por uma 
paisagem deslumbrante de montanhas e praias sem 
fim, terra de castelos e mineração. Nossa primeira 
parada será em Conwy, onde teremos tempo livre 
para desfrutar desta típica cidade medieval recen-
temente declarada Patrimônio da Humanidade, que 
tem a honra de receber a rua mais estreita do Reino 
Unido. Continuação por parte do Parque Nacional 
Snowdonia até Caernarfon, dominada pelo castelo 
mais famoso do País de Gales, ligado à lenda do Rei 
Arthur, foi palco de várias batalhas. Tempo livre. Re-
torno para Liverpool. Resto do dia livre. Se desejar, 
você terá a possibilidade de fazer uma visita opcio-
nal, conhecendo o Liverpool dos Beatles, no qual 
conheceremos, os lugares relacionados à mítica 
banda: Docklands, Mathew Street, Strawberry fields 
Panny Lane e o famoso The Cavern onde faremos 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Dublim RIU Plaza the Gresham Centro 4* 
 Academy Plaza Centro 3*
Co. Kerry The Rose Tralee 4*
Galway The Connacht Cidade 3*
Londonderry Holiday Inn Express Derry-Londonderry Centro 3*
Glasgow Jurys Inn Glasgow Centro 1ª 
 Marriott Glasgow Centro 1ª
Terras Altas The Grant Arms Grantown-on-S. 1ª 
 Carrbridge Carrbridge Tur
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro TurS
Yorkshire Jurys Inn Leeds Leeds 1ª 
 Ibis Styles Leeds City Centre Arena Leeds TurS
Liverpool Ibis Styles Liverpool Dale Street Centro TurS
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
 Novotel London West Cidade 1ª
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22625 · Preço desde

3.060$  15 dias
 11 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 28 MAI / 24 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22625 Dublim / Londres

Seleção 15 11 3.060 4.125

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em Ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da Manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Vistas panorâmicas de Dublim, Belfast, Glasgow, 
Edimburgo, York, Liverpool.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Condado de Kerry: Península de 
Dingle e passeio de carruagem a cavalo, Bunratty Pen-
hascos de Moher, Galway, Parque NAcional de Conema-
ra, Calçada dos Gigantes, Passeio de bArco pelo Fiordes 
de Killary, Mosterio de Kylemore, Terras Altas, Castelo de 
Stirling (entradas incluidas). Entrada e degustação em 
uma destileria, Durham, Região dos Lagos, passeio de 
barco no lago Windermere. País de Gales: Conwy, Caer-
narfon. Stratford Upon Avon, Bath, Stonehenge, Ferry 
Larne-Cairnryan.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Opcional Dablin histórica; Castelo de Edimburgo e Capela 
Rosslyn; Visita com um guia local Bath.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições). Nesta versão oferece um total de 19 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22625 3.245 / 4.310 3.350 / 4.415 3.535 / 4.600
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SEXTA-FEIRA: DUBLIM
Chegada em Dublim, traslado ao hotel e tempo li-
vre para passeio nesta pequena e animada cidade. 
Sempre que o horário de chegada do seu voo per-
mitir, ao final da tarde você encontrará com seu 
guia acompanhante na recepção do hotel. Jantar e 
acomodação.

SÁBADO: DUBLIM
Café da manhã irlandês. Dia livre disponível para o 
cliente ou se desejar pode fazer uma excursão op-
cional pela manhã para explorar parte da cidade a pé 
acompanhado de um guia local, visitando O’Connel 
Street, Grafton Street ou o famoso bairro de Tem-
ple Bar, você vai gostar porque verá que a música 
em Dublim é um elemento representativo, o que é 
natural, já que grandes artistas como U2 ou Sinead 
O’Connor começaram nesta cidade. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO DUBLIM - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica com guia 
local. Visitaremos lugares emblemáticos da cidade 
como: Merrion Square, Museu de História Natural, 
Palácio da Justiça, Parque Phoenix, Bairro das Em-
baixadas, etc. Tempo livre ou visita opcional à his-
tórica Dublim, com visita com guia local e ingressos: 
Trinity College e St. Patrick’s Cathedral, sem dúvida 
os símbolos mais representativos da cidade. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições). Saída para o oeste via 
Limerick, faremos uma breve parada em Adare onde 
poderemos fotografar as típicas casas de colmo. 
Chegada a Tralee, fundada no século XII pelos anglo 
- normandos. Tempo livre para admirar seus monu-
mentos históricos e depois seguir para nosso hotel 
em County Kerry. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia inteiro ao 
condado mais famoso da Irlanda, Kerry. Começamos 
na Península de Dingle, onde os espaços naturais são 
os protagonistas da nossa viagem, desfrutaremos 
de magníficas vistas sobre a acidentada costa irlan-
desa, locais que serviram de cenário para filmes em 
mais de uma ocasião e que preservam a essência da 
cultura Gaélico irlandês. Continuamos nosso camin-
ho para Killarney, o centro turístico mais visitado da 
Irlanda, que inspirou poetas e escritores. Em seguida, 
faremos um tour pelo Parque Nacional de Killarney, 
em uma típica carruagem de cavalos, apreciando 
florestas, lagos e belas paisagens. Retorno ao hotel. 
Assistência opcional a um show de música folclórica 
tradicional. Jantar e acomodação no Cº de Kerry.

TERÇA-FEIRA: Cº DE KERRY - CASTELO DE BUNRATTY - 
PEÑASCOS DE MOHER - GALWAY

Café da manhã irlandês. Partida para o Oeste onde 
teremos a oportunidade de visitar alguns dos locais 
mais conhecidos e celebrados da Irlanda. A primei-

ra parada no Bunratty Castle & Folk Park (entrada 
incluída), essencial em nosso roteiro, nos oferece a 
oportunidade de vivenciar como era a vida na Irlan-
da no século XIX, graças à recreação de casas, lojas 
e escolas da época. É hora de explorar o aclamado 
Castelo Bunratty do século XV. Continuação para os 
penhascos de Moher (entrada incluída). Se existe 
uma fotografia representativa deste país, sem dúvi-
da é aqui, nestas falésias, candidata a ser declarada 
Maravilha da Natureza. Situada na costa atlântica, os 
seus 8 quilômetros de comprimento e 214 metros 
de altura vão, sem dúvida, nos impressionar. Atra-
vessando a região ventosa de Burren chegamos a 
Galway. Tempo livre para passear por esta animada 
cidade banhada pelo rio Corrib. Traslado ao hotel, 
Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE 
CONNEMARA - LONDONDERRY

Café da manhã irlandês. A partida para o Parque 
Nacional Connemara, localizado a oeste de Galway, 
ocupa grande parte do condado, para muitos onde 
a essência da cultura irlandesa sobrevive. Nossa rota 
percorre colinas verdes, áreas gramadas e rios e la-
gos poderosos como Corrib ou Ingah. Chegamos a 
Kylemore Abbey (entradas incluídas), um interessan-
te complexo arquitetônico encomendado para ser 
construído no século XIX por um rico comerciante 
inglês como um presente para sua esposa; sem dúvi-
da, um lugar cheio de lendas e belezas. Em seguida 
iremos ao único fiorde que podemos encontrar na 
Irlanda, o de Killary, onde faremos um passeio de 
barco enquanto desfrutamos do almoço, após uma 
agradável viagem continuamos em direção à Irlan-
da do Norte chegando em Londonderry. Jantar e 
acomodação.

QUINTA-FEIRA: DERRY - CALÇADA DOS GIGANTES - BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída para a Calçada dos 
Gigantes (entrada incluída), sem dúvida um dos itens 
da nossa viagem. Este espaço natural, declarado Pa-
trimônio da Humanidade, é constituído por enormes 
blocos hexagonais de basalto como degraus, que 
deságuam no Oceano Atlântico. Para explicar a ori-
gem desta formação espetacular, vamos nos referir 
à elenda dos gigantes: Fionn mac Cumhaill e Benan-
donner. Continuação para Larne onde embarcaram 
os passageiros com destino à Escócia. Continuação 
para Glasgow. Tempo livre para conhecer a animação 
das suas ruas e o encanto dos seus edifícios. Jantar 
e acomodação.

SEXTA-FEIRA: GLASGOW - STIRLING - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com guia 
local. Glasgow é um importante centro econômico, 
empresarial, cidade universitária e de design ligado a 
C. R. Mackintosh. Durante o século XIX foi o protago-
nista da Revolução Industrial, quando tudo se fabri-
cava en Clyde, o rio que banhava o centro urbano. Os 
testemunhos desses tempos são os edifícios vitoria-
nos, entre os quais estão o Kelvingrove ou a Prefeitu-
ra, localizado na George Square, o autêntico coração 
da cidade. Do passado medieval destacamos a cate-
dral, e nos arredores do rio encontramos um exemplo 
interessante da arquitetura contemporânea com: a 
SEC Armadillo, a SSE Hydro Arena, inspirada na tra-
dição de estaleiros da cidade, e o Museu Riverside. 
Tempo livre e partida em direção a Stirling. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições) Visita ao famoso castelo 
(entrada incluída). Se queremos reviver o passado, 
este é o lugar. Stirling e o seu castelo são espaços 
que evocam histórias de vikings e grandes heróis es-
coceses, como Robert de Bruce ou William Wallace. 
Após a visita, saída para as Terras Altas. (Highlands), 
as terras montanhosas do norte, onde se concentra o 
melhor da cultura e da paisagem escocesa. Chegada 
ao hotel, Jantar e acomodação.

SÁBADO: TERRAS ALTAS - EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Saída para Inverness. Tem-
po livre para conhecer a capital das Terras Altas 
(Highlands) ou se desejar poderá fazer uma excursão 
opcional para conhecer o mítico Lago Ness, um dos 
símbolos mais representativos da Escócia. Faremos 
um passeio de barco até chegar ao Castelo Urquhart, 
que nos lembra a luta do clã e a lenda do monstro do 
lago. Após uma curta caminhada, regressaremos a 
Inverness, a capital das Highlands, e saída para Edim-
burgo. No caminho visitaremos uma típica destilaria 
de whisky, a água da vida, para conhecer o processo 
de produção e claro. uma pequena prova. Chegada 
a Edimburgo, capital da Escócia, a Atenas do Norte, 
Patrimônio da Humanidade e, sem dúvida, uma das 
mais belas cidades da Europa. Um dos grandes atra-
tivos da cidade reside no centro medieval repleto de 
lendas e histórias aterrorizantes, para conhecer todas 
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mento e o famoso Big Ben, para terminar no Palácio 
de Buckingham. Restante do dia livre. Se desejar, 
poderá realizar uma interessante excursão opcional 
um passeio ao longo do Tâmisa, passando pelos 
monumentos mais importantes da cidade e tam-
bém subiremos (entrada incluída) ao London Eye, 
a grande roda - gigante de 135 metros de altura, 
que está localizada nas margens do Tamisa e tor-
nou - se a maior atração turística do Reino Unido. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhe-
cer a cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão 
opcional muito interessante na qual iremos a dois 
dos lugares mais emblemáticos da tradição britâ-
nica. Sairemos de Londres com o guia local, que 
nos acompanhará durante todo o passeio e segui-
remos para Oxford, conhecida como “a Cidade das 
Agulhas dos Sonhos” e onde está localizada uma 
das universidades mais famosas do mundo, que 
data do século XIII. e figuras como Bill Clinton, JR 
Tolkien, Lewis Carroll e Richard Burton estudaram 
aqui. Visitaremos um dos seus famosos Colégios 
(entrada incluída) e também teremos tempo livre 
para fazer algumas compras ou desfrutar de uns 
momentos de descanso, tomando um café numa 
das esplanadas da cidade. Esta excursão opcional 
continuará a Windsor, onde podemos descobrir 
uma cidade especial com ruas animadas de layout 
medieval, cheias de lojas, pitorescos pubs e casas 
de época em torno da praça central, onde pode-
mos admirar o majestoso exterior do Castelo de 
Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até o traslado ao aero-
porto para embarque no voo a sua cidade de desti-
no. Fim dos nossos serviços. n

elas propomos uma excursão opcional Edimburgo 
Misterioso, que sem dúvida o surpreenderá. Jantar 
e acomodação.

DOMINGO: EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com 
guia local. A capital escocesa oferece muitas 
atrações para o viajante; a área medieval em tor-
no da Milha Real, a distância que separa o castelo 
onde a cidade foi fundada e o Palácio de Holyrood, 
a sede do Parlamento escocês e do famoso Closed, 
na cidade nova, um fantástico conjunto arquitetô-
nico de estilo georgiano, Encontramos as clássicas 
praças circulares os jardins privados, e das coli-
nas podemos descobrir belas vistas panorâmicas 
sobre a cidade e o Estuário da Ria Forth, destaca 
Calton Hill, acompanhado de edifícios classicistas 
construídos para comemorar as vitórias sobre Na-
poleão. Tempo livre ou se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional ao interior do Castelo e Capela 
Rosslyn. O castelo é o símbolo de Edimburgo e o 
monumento mais visitado da Escócia, a Capela de 
Santa Margarida e a chamada pedra do destino são 
uma verdadeira relíquia. A apenas 15 km entre flo-
restas e montanhas está a Capela Rosslyn, um lugar 
cheio de magia e mistério, ligado aos Templários 
e à lenda do Santo Graal. Retorno a Edimburgo e 
tarde livre. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: EDIMBURGO - LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até o traslado ao ae-
roporto para embarque com destino a Londres. 
Chegada e traslado ao hotel. Desde que o horá-
rio de chegada do seu voo o permita, no final da 
tarde você encontrará seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Jantar. Se desejar, pode fazer 
uma excursão opcional com um guia local, London 
by Night, na qual terá um primeiro contacto com 
a noite londrina, passando pelas zonas mais repre-
sentativas: o Tamisa, Piccadilly, Soho, Tower Bridge, 
Tower de Londres, a Catedral de São Paulo, a cida-
de, cidade financeira, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus es-
petaculares: o Natural Sciences e o Victoria and 
Albert, muito perto da conhecida loja de departa-
mentos Harrods, tudo nos arredores do autêntico 
pulmão de a cidade que é Hyde Park. Continuamos 
nosso tour por Chelsea com seu comércio exclusi-
vo, o distrito das embaixadas de Belgravia e o ci-
nema Mayfair, Piccadilly Circus e Trafalgar, praças 
famosas. Na Downing Street 10, em Westminster, 
poderemos fotografar a Abadia, as casas do Parla-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Dublim RIU Plaza the Gresham Centro 4* 
 Academy Plaza Centro 3*
Co. Kerry The Rose Tralee 4*
Galway The Connacht Cidade 3*
Londonderry Holiday Inn Express Derry-Londonderry Centro 3*
Glasgow Jurys Inn Glasgow Centro 1ª 
 Marriott Glasgow Centro 1ª
Terras Altas The Grant Arms Grantown-on-S. 1ª 
 Carrbridge Carrbridge Tur
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro TurS
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

VÔO
INTER-EUROPEU

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22207X · Preço desde

3.430$  14 dias
 10 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 27 MAI / 23 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22207X Dublim / Londres

Seleção 14 10 3.430 4.550

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Vistas panorâmicas de Dublim, Glasgow, Edimbur-
go e Londres.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Condado de Kerry: Península de 
Dingle e passeio de carruagem a cavalo, Bunratty Pen-
hascos de Moher, Galway, Parque NAcional de Conema-
ra, Calçada dos Gigantes, Passeio de bArco pelo Fiordes 
de Killary, Mosterio de Kylemore, Terras Altas, Castelo de 
Stirling (entradas incluidas). Entrada e degustação em 
uma destileria, Durham, Região dos Lagos, passeio de 
barco no lago Windermere. País de Gales: Conwy, Caer-
narfon. Stratford Upon Avon, Bath, Stonehenge, Ferry 
Larne-Cairnryan.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Opcional Dublim histórica; City tour opcional em Dublim com 
um guia local; Castelo de Edimburgo e Capela Rosslyn; Lon-
don by Night; London Eye e Passeio de barco pelo Tâmisa.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 14 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22207X 3.820 / 4.940 3.580 / 4.700 3.970 / 5.090
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SÁBADO DUBLIM
Chegada em Dublim, traslado ao hotel e tempo li-
vre para passeio nesta pequena e animada cidade. 
Sempre que o horário de chegada do seu voo per-
mitir, ao final da tarde você encontrará com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO DUBLIM - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica com guia 
local. Visitaremos lugares emblemáticos da cidade 
como: Merrion Square, Museu de História Natural, 
Palácio da Justiça, Parque Phoenix, Bairro das Em-
baixadas, etc. Tempo livre ou visita opcional à his-
tórica Dublim, com visita com guia local e ingressos: 
Trinity College e St. Patrick’s Cathedral, sem dúvida 
os símbolos mais representativos da cidade. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições). Saída para o oeste via 
Limerick, faremos uma breve parada em Adare onde 
poderemos fotografar as típicas casas de colmo. 
Chegada a Tralee, fundada no século XII pelos anglo 
- normandos. Tempo livre para admirar seus monu-
mentos históricos e depois seguir para nosso hotel 
em County Kerry. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia inteiro ao 
condado mais famoso da Irlanda, Kerry. Começamos 
na Península de Dingle, onde os espaços naturais são 
os protagonistas da nossa viagem, desfrutaremos 
de magníficas vistas sobre a acidentada costa irlan-
desa, locais que serviram de cenário para filmes em 
mais de uma ocasião e que preservam a essência da 
cultura Gaélico irlandês. Continuamos nosso camin-
ho para Killarney, o centro turístico mais visitado da 
Irlanda, que inspirou poetas e escritores. Em seguida, 
faremos um tour pelo Parque Nacional de Killarney, 
em uma típica carruagem de cavalos, apreciando 
florestas, lagos e belas paisagens. Retorno ao hotel. 
Assistência opcional a um show de música folclórica 
tradicional. Jantar e acomodação no Cº de Kerry.

TERÇA-FEIRA: Cº DE KERRY - CASTELO DE BUNRATTY - 
PEÑASCOS DE MOHER - GALWAY

Café da manhã irlandês. Partida para o Oeste onde 
teremos a oportunidade de visitar alguns dos locais 
mais conhecidos e celebrados da Irlanda. A primei-
ra parada no Bunratty Castle & Folk Park (entrada 
incluída), essencial em nosso roteiro, nos oferece a 
oportunidade de vivenciar como era a vida na Irlan-
da no século XIX, graças à recreação de casas, lojas 
e escolas da época. É hora de explorar o aclamado 
Castelo Bunratty do século XV. Continuação para os 
penhascos de Moher (entrada incluída). Se existe 
uma fotografia representativa deste país, sem dúvi-
da é aqui, nestas falésias, candidata a ser declarada 
Maravilha da Natureza. Situada na costa atlântica, os 
seus 8 quilômetros de comprimento e 214 metros 
de altura vão, sem dúvida, nos impressionar. Atra-

vessando a região ventosa de Burren chegamos a 
Galway. Tempo livre para passear por esta animada 
cidade banhada pelo rio Corrib. Traslado ao hotel, 
Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE 
CONNEMARA - LONDONDERRY

Café da manhã irlandês. A partida para o Parque 
Nacional Connemara, localizado a oeste de Galway, 
ocupa grande parte do condado, para muitos onde 
a essência da cultura irlandesa sobrevive. Nossa rota 
percorre colinas verdes, áreas gramadas e rios e la-
gos poderosos como Corrib ou Ingah. Chegamos a 
Kylemore Abbey (entradas incluídas), um interessan-
te complexo arquitetônico encomendado para ser 
construído no século XIX por um rico comerciante 
inglês como um presente para sua esposa; sem dúvi-
da, um lugar cheio de lendas e belezas. Em seguida 
iremos ao único fiorde que podemos encontrar na 
Irlanda, o de Killary, onde faremos um passeio de 
barco enquanto desfrutamos do almoço, após uma 
agradável viagem continuamos em direção à Irlan-
da do Norte chegando em Londonderry. Jantar e 
acomodação.

QUINTA-FEIRA: DERRY - CALÇADA DOS GIGANTES - BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída para a Calçada dos 
Gigantes (entrada incluída), sem dúvida um dos itens 
da nossa viagem. Este espaço natural, declarado Pa-
trimônio da Humanidade, é constituído por enormes 
blocos hexagonais de basalto como degraus, que 
deságuam no Oceano Atlântico. Para explicar a ori-
gem desta formação espetacular, vamos nos referir 
à elenda dos gigantes: Fionn mac Cumhaill e Benan-
donner. Continuação para Larne onde embarcaram 
os passageiros com destino à Escócia. Continuação 
para Glasgow. Tempo livre para conhecer a animação 
das suas ruas e o encanto dos seus edifícios. Jantar 
e acomodação.

SEXTA-FEIRA: GLASGOW - STIRLING - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com guia 
local. Glasgow é um importante centro econômico, 
empresarial, cidade universitária e de design ligado a 
C. R. Mackintosh. Durante o século XIX foi o protago-
nista da Revolução Industrial, quando tudo se fabri-
cava en Clyde, o rio que banhava o centro urbano. Os 
testemunhos desses tempos são os edifícios vitoria-
nos, entre os quais estão o Kelvingrove ou a Prefeitu-
ra, localizado na George Square, o autêntico coração 
da cidade. Do passado medieval destacamos a cate-
dral, e nos arredores do rio encontramos um exemplo 
interessante da arquitetura contemporânea com: a 
SEC Armadillo, a SSE Hydro Arena, inspirada na tra-
dição de estaleiros da cidade, e o Museu Riverside. 
Tempo livre e partida em direção a Stirling. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições) Visita ao famoso castelo 
(entrada incluída). Se queremos reviver o passado, 
este é o lugar. Stirling e o seu castelo são espaços 
que evocam histórias de vikings e grandes heróis es-
coceses, como Robert de Bruce ou William Wallace. 
Após a visita, saída para as Terras Altas. (Highlands), 
as terras montanhosas do norte, onde se concentra o 
melhor da cultura e da paisagem escocesa. Chegada 
ao hotel, Jantar e acomodação.

SÁBADO: TERRAS ALTAS - EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Saída para Inverness. Tem-
po livre para conhecer a capital das Terras Altas 
(Highlands) ou se desejar poderá fazer uma excursão 
opcional para conhecer o mítico Lago Ness, um dos 
símbolos mais representativos da Escócia. Faremos 
um passeio de barco até chegar ao Castelo Urquhart, 
que nos lembra a luta do clã e a lenda do monstro do 
lago. Após uma curta caminhada, regressaremos a 
Inverness, a capital das Highlands, e saída para Edim-
burgo. No caminho visitaremos uma típica destilaria 
de whisky, a água da vida, para conhecer o processo 
de produção e claro. uma pequena prova. Chegada 
a Edimburgo, capital da Escócia, a Atenas do Norte, 
Patrimônio da Humanidade e, sem dúvida, uma das 
mais belas cidades da Europa. Um dos grandes atra-
tivos da cidade reside no centro medieval repleto de 
lendas e histórias aterrorizantes, para conhecer todas 
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mento e o famoso Big Ben, para terminar no Palácio 
de Buckingham. Restante do dia livre. Se desejar, 
poderá realizar uma interessante excursão opcional 
um passeio ao longo do Tâmisa, passando pelos 
monumentos mais importantes da cidade e tam-
bém subiremos (entrada incluída) ao London Eye, 
a grande roda - gigante de 135 metros de altura, 
que está localizada nas margens do Tamisa e tor-
nou - se a maior atração turística do Reino Unido. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhe-
cer a cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão 
opcional muito interessante na qual iremos a dois 
dos lugares mais emblemáticos da tradição britâ-
nica. Sairemos de Londres com o guia local, que 
nos acompanhará durante todo o passeio e segui-
remos para Oxford, conhecida como “a Cidade das 
Agulhas dos Sonhos” e onde está localizada uma 
das universidades mais famosas do mundo, que 
data do século XIII. e figuras como Bill Clinton, JR 
Tolkien, Lewis Carroll e Richard Burton estudaram 
aqui. Visitaremos um dos seus famosos Colégios 
(entrada incluída) e também teremos tempo livre 
para fazer algumas compras ou desfrutar de uns 
momentos de descanso, tomando um café numa 
das esplanadas da cidade. Esta excursão opcional 
continuará a Windsor, onde podemos descobrir 
uma cidade especial com ruas animadas de layout 
medieval, cheias de lojas, pitorescos pubs e casas 
de época em torno da praça central, onde pode-
mos admirar o majestoso exterior do Castelo de 
Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

elas propomos uma excursão opcional Edimburgo 
Misterioso, que sem dúvida o surpreenderá. Jantar 
e acomodação.

DOMINGO: EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com 
guia local. A capital escocesa oferece muitas 
atrações para o viajante; a área medieval em tor-
no da Milha Real, a distância que separa o castelo 
onde a cidade foi fundada e o Palácio de Holyrood, 
a sede do Parlamento escocês e do famoso Closed, 
na cidade nova, um fantástico conjunto arquitetô-
nico de estilo georgiano, Encontramos as clássicas 
praças circulares os jardins privados, e das coli-
nas podemos descobrir belas vistas panorâmicas 
sobre a cidade e o Estuário da Ria Forth, destaca 
Calton Hill, acompanhado de edifícios classicistas 
construídos para comemorar as vitórias sobre Na-
poleão. Tempo livre ou se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional ao interior do Castelo e Capela 
Rosslyn. O castelo é o símbolo de Edimburgo e o 
monumento mais visitado da Escócia, a Capela de 
Santa Margarida e a chamada pedra do destino são 
uma verdadeira relíquia. A apenas 15 km entre flo-
restas e montanhas está a Capela Rosslyn, um lugar 
cheio de magia e mistério, ligado aos Templários 
e à lenda do Santo Graal. Retorno a Edimburgo e 
tarde livre. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: EDIMBURGO - LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até o traslado ao ae-
roporto para embarque com destino a Londres. 
Chegada e traslado ao hotel. Desde que o horá-
rio de chegada do seu voo o permita, no final da 
tarde você encontrará seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Jantar. Se desejar, pode fazer 
uma excursão opcional com um guia local, London 
by Night, na qual terá um primeiro contacto com 
a noite londrina, passando pelas zonas mais repre-
sentativas: o Tamisa, Piccadilly, Soho, Tower Bridge, 
Tower de Londres, a Catedral de São Paulo, a cida-
de, cidade financeira, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus es-
petaculares: o Natural Sciences e o Victoria and 
Albert, muito perto da conhecida loja de departa-
mentos Harrods, tudo nos arredores do autêntico 
pulmão de a cidade que é Hyde Park. Continuamos 
nosso tour por Chelsea com seu comércio exclusi-
vo, o distrito das embaixadas de Belgravia e o ci-
nema Mayfair, Piccadilly Circus e Trafalgar, praças 
famosas. Na Downing Street 10, em Westminster, 
poderemos fotografar a Abadia, as casas do Parla-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Dublim RIU Plaza the Gresham Centro 4* 
 Academy Plaza Centro 3*
Co. Kerry The Rose Tralee 4*
Galway The Connacht Cidade 3*
Londonderry Holiday Inn Express Derry-Londonderry Centro 3*
Glasgow Jurys Inn Glasgow Centro 1ª 
 Marriott Glasgow Centro 1ª
Terras Altas The Grant Arms Grantown-on-S. 1ª 
 Carrbridge Carrbridge Tur
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro TurS
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

VÔO
INTER-EUROPEU

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22207 · Preço desde

3.180$  13 dias
 9 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 28 MAI / 24 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22207 Dublim / Londres

Seleção 13 9 3.180 4.190

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Vistas panorâmicas de Dublim, Glasgow, Edimbur-
go e Londres.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Condado de Kerry: Península de 
Dingle e passeio de carruagem a cavalo, Bunratty Pen-
hascos de Moher, Galway, Parque NAcional de Conema-
ra, Calçada dos Gigantes, Passeio de bArco pelo Fiordes 
de Killary, Mosterio de Kylemore, Terras Altas, Castelo de 
Stirling (entradas incluidas). Entrada e degustação em 
uma destileria, Durham, Região dos Lagos, passeio de 
barco no lago Windermere. País de Gales: Conwy, Caer-
narfon. Stratford Upon Avon, Bath, Stonehenge, Ferry 
Larne-Cairnryan.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Opcional Dublim histórica; Castelo de Edimburgo e Capela 
Rosslyn; Londres à noite; Passeio de barco no Tâmisa e Lon-
don Eye.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 13 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22207 3.540 / 4.550 3.330 / 4.340 3.690 / 4.700

Irlanda, Escócia e Londres I
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SEXTA-FEIRA: DUBLIM
Chegada em Dublim, traslado ao hotel e tempo li-
vre para passeio nesta pequena e animada cidade. 
Sempre que o horário de chegada do seu voo per-
mitir, ao final da tarde você encontrará com seu 
guia acompanhante na recepção do hotel. Jantar e 
acomodação.

SÁBADO: DUBLIM
Café da manhã irlandês. Dia livre disponível para o 
cliente ou se desejar pode fazer uma excursão op-
cional pela manhã para explorar parte da cidade a pé 
acompanhado de um guia local, visitando O’Connel 
Street, Grafton Street ou o famoso bairro de Tem-
ple Bar, você vai gostar porque verá que a música 
em Dublim é um elemento representativo, o que é 
natural, já que grandes artistas como U2 ou Sinead 
O’Connor começaram nesta cidade. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO DUBLIM - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica com guia 
local. Visitaremos lugares emblemáticos da cidade 
como: Merrion Square, Museu de História Natural, 
Palácio da Justiça, Parque Phoenix, Bairro das Em-
baixadas, etc. Tempo livre ou visita opcional à his-
tórica Dublim, com visita com guia local e ingressos: 
Trinity College e St. Patrick’s Cathedral, sem dúvida 
os símbolos mais representativos da cidade. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições). Saída para o oeste via 
Limerick, faremos uma breve parada em Adare onde 
poderemos fotografar as típicas casas de colmo. 
Chegada a Tralee, fundada no século XII pelos anglo 
- normandos. Tempo livre para admirar seus monu-
mentos históricos e depois seguir para nosso hotel 
em County Kerry. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia inteiro ao 
condado mais famoso da Irlanda, Kerry. Começamos 
na Península de Dingle, onde os espaços naturais são 
os protagonistas da nossa viagem, desfrutaremos 
de magníficas vistas sobre a acidentada costa irlan-
desa, locais que serviram de cenário para filmes em 
mais de uma ocasião e que preservam a essência da 
cultura Gaélico irlandês. Continuamos nosso camin-
ho para Killarney, o centro turístico mais visitado da 
Irlanda, que inspirou poetas e escritores. Em seguida, 
faremos um tour pelo Parque Nacional de Killarney, 
em uma típica carruagem de cavalos, apreciando 
florestas, lagos e belas paisagens. Retorno ao hotel. 
Assistência opcional a um show de música folclórica 
tradicional. Jantar e acomodação no Cº de Kerry.

TERÇA-FEIRA: Cº DE KERRY - CASTELO DE BUNRATTY - 
PEÑASCOS DE MOHER - GALWAY

Café da manhã irlandês. Partida para o Oeste onde 
teremos a oportunidade de visitar alguns dos locais 
mais conhecidos e celebrados da Irlanda. A primei-

ra parada no Bunratty Castle & Folk Park (entrada 
incluída), essencial em nosso roteiro, nos oferece a 
oportunidade de vivenciar como era a vida na Irlan-
da no século XIX, graças à recreação de casas, lojas 
e escolas da época. É hora de explorar o aclamado 
Castelo Bunratty do século XV. Continuação para os 
penhascos de Moher (entrada incluída). Se existe 
uma fotografia representativa deste país, sem dúvi-
da é aqui, nestas falésias, candidata a ser declarada 
Maravilha da Natureza. Situada na costa atlântica, os 
seus 8 quilômetros de comprimento e 214 metros 
de altura vão, sem dúvida, nos impressionar. Atra-
vessando a região ventosa de Burren chegamos a 
Galway. Tempo livre para passear por esta animada 
cidade banhada pelo rio Corrib. Traslado ao hotel, 
Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE 
CONNEMARA - LONDONDERRY

Café da manhã irlandês. A partida para o Parque 
Nacional Connemara, localizado a oeste de Galway, 
ocupa grande parte do condado, para muitos onde 
a essência da cultura irlandesa sobrevive. Nossa rota 
percorre colinas verdes, áreas gramadas e rios e la-
gos poderosos como Corrib ou Ingah. Chegamos a 
Kylemore Abbey (entradas incluídas), um interessan-
te complexo arquitetônico encomendado para ser 
construído no século XIX por um rico comerciante 
inglês como um presente para sua esposa; sem dúvi-
da, um lugar cheio de lendas e belezas. Em seguida 

iremos ao único fiorde que podemos encontrar na 
Irlanda, o de Killary, onde faremos um passeio de 
barco enquanto desfrutamos do almoço, após uma 
agradável viagem continuamos em direção à Irlan-
da do Norte chegando em Londonderry. Jantar e 
acomodação.

QUINTA-FEIRA: DERRY - CALÇADA DOS GIGANTES - BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída para a Calçada dos 
Gigantes (entrada incluída), sem dúvida um dos itens 
da nossa viagem. Este espaço natural, declarado Pa-
trimônio da Humanidade, é constituído por enormes 
blocos hexagonais de basalto como degraus, que 
deságuam no Oceano Atlântico. Para explicar a ori-
gem desta formação espetacular, vamos nos referir 
à elenda dos gigantes: Fionn mac Cumhaill e Benan-
donner. Continuação para Larne onde embarcaram 
os passageiros com destino à Escócia. Travessia de 
balsa de Larne para Cairnryan e continuação para 
Glasgow. Tempo livre para conhecer suas ruas e o 
encanto dos seus edifícios. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: GLASGOW - STIRLING - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com guia 
local. Glasgow é um importante centro econômico, 
empresarial, cidade universitária e de design ligado 
a C. R. Mackintosh. Durante o século XIX foi o prota-
gonista da Revolução Industrial, quando tudo se fa-
bricava en Clyde, o rio que banhava o centro urbano. 
Os testemunhos desses tempos são os edifícios vito-

Irlanda e o melhor da Escócia Il
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uma típica destilaria de whisky, a água da vida, 
para conhecer o processo de produção e claro. uma 
pequena prova. Chegada a Edimburgo, capital da 
Escócia, a Atenas do Norte, Patrimônio da Humani-
dade e, sem dúvida, uma das mais belas cidades da 
Europa. Um dos grandes atrativos da cidade reside 
no centro medieval repleto de lendas e histórias 
aterrorizantes, para conhecer todas elas propomos 
uma excursão opcional Edimburgo Misterioso, que 
sem dúvida o surpreenderá. Jantar e acomodação.

DOMINGO: EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com 
guia local. A capital escocesa oferece muitas 
atrações para o viajante; a área medieval em tor-
no da Milha Real, a distância que separa o castelo 
onde a cidade foi fundada e o Palácio de Holyrood, 
a sede do Parlamento escocês e do famoso Closed, 
na cidade nova, um fantástico conjunto arquitetô-
nico de estilo georgiano, Encontramos as clássicas 
praças circulares os jardins privados, e das coli-
nas podemos descobrir belas vistas panorâmicas 
sobre a cidade e o Estuário da Ria Forth, destaca 
Calton Hill, acompanhado de edifícios classicistas 
construídos para comemorar as vitórias sobre Na-
poleão. Tempo livre ou se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional ao interior do Castelo e Capela 
Rosslyn. O castelo é o símbolo de Edimburgo e o 
monumento mais visitado da Escócia, a Capela de 
Santa Margarida e a chamada pedra do destino são 
uma verdadeira relíquia. A apenas 15 km entre flo-
restas e montanhas está a Capela Rosslyn, um lugar 
cheio de magia e mistério, ligado aos Templários 
e à lenda do Santo Graal. Retorno a Edimburgo e 
tarde livre. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

rianos, entre os quais estão o Kelvingrove ou a Pre-
feitura, localizado na George Square, o autêntico 
coração da cidade. Do passado medieval destaca-
mos a catedral, e nos arredores do rio encontramos 
um exemplo interessante da arquitetura contem-
porânea com: a SEC Armadillo, a SSE Hydro Arena, 
inspirada na tradição de estaleiros da cidade, e o 
Museu Riverside. Tempo livre e partida em direção 
a Stirling. (Almoço Opção Pacote de Refeições) Vi-
sita ao famoso castelo (entrada incluída). Se que-
remos reviver o passado, este é o lugar. Stirling e o 
seu castelo são espaços que evocam histórias de vi-
kings e grandes heróis escoceses, como Robert de 
Bruce ou William Wallace. Após a visita, saída para 
as Terras Altas. (Highlands), as terras montanhosas 
do norte, onde se concentra o melhor da cultura e 
da paisagem escocesa. Chegada ao hotel, Jantar e 
acomodação.

SÁBADO: TERRAS ALTAS - EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Saída para Inverness. Tem-
po livre para conhecer a capital das Terras Altas 
(Highlands) ou se desejar poderá fazer uma excur-
são opcional para conhecer o mítico Lago Ness, um 
dos símbolos mais representativos da Escócia. Fa-
remos um passeio de barco até chegar ao Castelo 
Urquhart, que nos lembra a luta do clã e a lenda 
do monstro do lago. Após uma curta caminhada, 
regressaremos a Inverness, a capital das Highlands, 
e saída para Edimburgo. No caminho visitaremos 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Dublim RIU Plaza the Gresham Centro 4* 
 Academy Plaza Centro 3*
Co. Kerry The Rose Tralee 4*
Galway The Connacht Cidade 3*
Londonderry Holiday Inn Express Derry-Londonderry Centro 3*
Glasgow Jurys Inn Glasgow Centro 1ª 
 Marriott Glasgow Centro 1ª
Terras Altas The Grant Arms Grantown-on-S. 1ª 
 Carrbridge Carrbridge Tur
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro TurS
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22208X · Preço desde

2.400$  11 dias
 9 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 27 MAI / 23 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22208X Dublim / Edimburgo

Seleção 11 9 2.400 3.260

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em Ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da Manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Visitas Panorâmicas Glasgow, Edimburgo.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário): Condado de Kerry: Península de 
Dingle e passeio de carruagem a cavalo, Bunratty Pen-
hascos de Moher, Galway, Parque NAcional de Conema-
ra, Calçada dos Gigantes, Passeio de bArco pelo Fiordes 
de Killary, Mosterio de Kylemore, Terras Altas, Castelo de 
Stirling (entradas incluidas). Entrada e degustação em 
uma destileria, Durham, Região dos Lagos, passeio de 
barco no lago Windermere. País de Gales: Conwy, Caer-
narfon. Stratford Upon Avon, Bath, Stonehenge, Ferry 
Larne-Cairnryan.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Opcional Dablin histórica; City tour opcional em Dublim com 
um guia local; Castelo de Edimburgo e Capela Rosslyn.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 13 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22208X 2.585 / 3.445 2.550 / 3.410 2.735 / 3.595

Irlanda e o melhor da Escócia Il
ST22208X >> Dublim > Kerry > Galway > Londonderry > Glasgow > Terras Altas > Edimburgo 
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SÁBADO DUBLIM
Chegada em Dublim, traslado ao hotel e tempo li-
vre para passeio nesta pequena e animada cidade. 
Sempre que o horário de chegada do seu voo per-
mitir, ao final da tarde você encontrará com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO DUBLIM - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica com guia 
local. Visitaremos lugares emblemáticos da cidade 
como: Merrion Square, Museu de História Natural, 
Palácio da Justiça, Parque Phoenix, Bairro das Em-
baixadas, etc. Tempo livre ou visita opcional à his-
tórica Dublim, com visita com guia local e ingressos: 
Trinity College e St. Patrick’s Cathedral, sem dúvida 
os símbolos mais representativos da cidade. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições). Saída para o oeste via 
Limerick, faremos uma breve parada em Adare onde 
poderemos fotografar as típicas casas de colmo. 
Chegada a Tralee, fundada no século XII pelos anglo 
- normandos. Tempo livre para admirar seus monu-
mentos históricos e depois seguir para nosso hotel 
em County Kerry. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia inteiro ao 
condado mais famoso da Irlanda, Kerry. Começamos 
na Península de Dingle, onde os espaços naturais são 
os protagonistas da nossa viagem, desfrutaremos 
de magníficas vistas sobre a acidentada costa irlan-
desa, locais que serviram de cenário para filmes em 
mais de uma ocasião e que preservam a essência da 
cultura Gaélico irlandês. Continuamos nosso camin-
ho para Killarney, o centro turístico mais visitado da 
Irlanda, que inspirou poetas e escritores. Em seguida, 
faremos um tour pelo Parque Nacional de Killarney, 
em uma típica carruagem de cavalos, apreciando 
florestas, lagos e belas paisagens. Retorno ao hotel. 
Assistência opcional a um show de música folclórica 
tradicional. Jantar e acomodação no Cº de Kerry.

TERÇA-FEIRA: Cº DE KERRY - CASTELO DE BUNRATTY - 
PEÑASCOS DE MOHER - GALWAY

Café da manhã irlandês. Partida para o Oeste onde 
teremos a oportunidade de visitar alguns dos locais 
mais conhecidos e celebrados da Irlanda. A primei-
ra parada no Bunratty Castle & Folk Park (entrada 
incluída), essencial em nosso roteiro, nos oferece a 
oportunidade de vivenciar como era a vida na Irlan-
da no século XIX, graças à recreação de casas, lojas 
e escolas da época. É hora de explorar o aclamado 
Castelo Bunratty do século XV. Continuação para os 
penhascos de Moher (entrada incluída). Se existe 
uma fotografia representativa deste país, sem dúvi-
da é aqui, nestas falésias, candidata a ser declarada 
Maravilha da Natureza. Situada na costa atlântica, os 
seus 8 quilômetros de comprimento e 214 metros 
de altura vão, sem dúvida, nos impressionar. Atra-

vessando a região ventosa de Burren chegamos a 
Galway. Tempo livre para passear por esta animada 
cidade banhada pelo rio Corrib. Traslado ao hotel, 
Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE 
CONNEMARA - LONDONDERRY

Café da manhã irlandês. A partida para o Parque 
Nacional Connemara, localizado a oeste de Galway, 
ocupa grande parte do condado, para muitos onde 
a essência da cultura irlandesa sobrevive. Nossa rota 
percorre colinas verdes, áreas gramadas e rios e la-
gos poderosos como Corrib ou Ingah. Chegamos a 
Kylemore Abbey (entradas incluídas), um interessan-
te complexo arquitetônico encomendado para ser 
construído no século XIX por um rico comerciante 
inglês como um presente para sua esposa; sem dúvi-
da, um lugar cheio de lendas e belezas. Em seguida 
iremos ao único fiorde que podemos encontrar na 
Irlanda, o de Killary, onde faremos um passeio de 
barco enquanto desfrutamos do almoço, após uma 
agradável viagem continuamos em direção à Irlan-
da do Norte chegando em Londonderry. Jantar e 
acomodação.

QUINTA-FEIRA: DERRY - CALÇADA DOS GIGANTES - BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída para a Calçada dos 
Gigantes (entrada incluída), sem dúvida um dos itens 
da nossa viagem. Este espaço natural, declarado Pa-
trimônio da Humanidade, é constituído por enormes 
blocos hexagonais de basalto como degraus, que 
deságuam no Oceano Atlântico. Para explicar a ori-
gem desta formação espetacular, vamos nos referir 
à elenda dos gigantes: Fionn mac Cumhaill e Benan-
donner. Continuação para Larne onde embarcaram 
os passageiros com destino à Escócia. Travessia de 
balsa de Larne para Cairnryan e continuação para 
Glasgow. Tempo livre para conhecer suas ruas e o 
encanto dos seus edifícios. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: GLASGOW - STIRLING - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com guia 
local. Glasgow é um importante centro econômico, 
empresarial, cidade universitária e de design ligado 
a C. R. Mackintosh. Durante o século XIX foi o prota-
gonista da Revolução Industrial, quando tudo se fa-
bricava en Clyde, o rio que banhava o centro urbano. 
Os testemunhos desses tempos são os edifícios vito-
rianos, entre os quais estão o Kelvingrove ou a Pre-

Irlanda e o melhor da Escócia l
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regressaremos a Inverness, a capital das Highlands, 
e saída para Edimburgo. No caminho visitaremos 
uma típica destilaria de whisky, a água da vida, para 
conhecer o processo de produção e claro, uma pe-
quena prova. Chegada a Edimburgo, capital da Es-
cócia, Patrimônio da Humanidade e uma das mais 
belas cidades da Europa. Um dos grandes atrativos 
da cidade reside no centro medieval repleto de len-
das e histórias aterrorizantes, para conhecer todas 
elas propomos uma excursão opcional Edimburgo 
Misterioso, que sem dúvida o surpreenderá. Jantar 
e acomodação.

DOMINGO: EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Visita panorâmica com 
guia local. A capital escocesa oferece muitas 
atrações para o viajante; a área medieval em tor-
no da Milha Real, a distância que separa o castelo 
onde a cidade foi fundada e o Palácio de Holyrood, 
a sede do Parlamento escocês e do famoso Closed, 
na cidade nova, um fantástico conjunto arquitetô-
nico de estilo georgiano, Encontramos as clássicas 
praças circulares os jardins privados, e das colinas 
podemos descobrir belas vistas panorâmicas sobre 
a cidade e o Estuário da Ria Forth, destaca Calton 
Hill, acompanhado de edifícios classicistas cons-
truídos para comemorar as vitórias sobre Napo-
leão. Tempo livre ou se desejar, excursão opcional 
ao interior do Castelo e Capela Rosslyn. O castelo 
é o símbolo de Edimburgo e o monumento mais vi-
sitado da Escócia, a Capela de Santa Margarida e a 
chamada pedra do destino são uma verdadeira re-
líquia. A apenas 15 km entre florestas e montanhas 
está a Capela Rosslyn, um lugar cheio de magia e 
mistério, ligado aos Templários e à lenda do Santo 
Graal. Retorno a Edimburgo e tarde livre. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

feitura, localizado na George Square, o autêntico 
coração da cidade. Do passado medieval destaca-
mos a catedral, e nos arredores do rio encontramos 
um exemplo interessante da arquitetura contem-
porânea com: a SEC Armadillo, a SSE Hydro Arena, 
inspirada na tradição de estaleiros da cidade, e o 
Museu Riverside. Tempo livre e partida em direção 
a Stirling. (Almoço Opção Pacote de Refeições) Vi-
sita ao famoso castelo (entrada incluída). Se que-
remos reviver o passado, este é o lugar. Stirling e o 
seu castelo são espaços que evocam histórias de vi-
kings e grandes heróis escoceses, como Robert de 
Bruce ou William Wallace. Após a visita, saída para 
as Terras Altas. (Highlands), as terras montanhosas 
do norte. Chegada ao hotel, Jantar e acomodação.

SÁBADO: TERRAS ALTAS - EDIMBURGO.
Café da manhã escocês. Saída para Inverness. Tem-
po livre para conhecer a capital das Terras Altas 
(Highlands) ou se desejar poderá fazer uma excur-
são opcional para conhecer o mítico Lago Ness. Fa-
remos um passeio de barco até chegar ao Castelo 
Urquhart, que nos lembra a luta do clã e a lenda 
do monstro do lago. Após uma curta caminhada, 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Dublim RIU Plaza the Gresham Centro 4* 
 Academy Plaza Centro 3*
Co. Kerry The Rose Tralee 4*
Galway The Connacht Cidade 3*
Londonderry Holiday Inn Express Derry-Londonderry Centro 3*
Glasgow Jurys Inn Glasgow Centro 1ª 
 Marriott Glasgow Centro 1ª
Terras Altas The Grant Arms Grantown-on-S. 1ª 
 Carrbridge Carrbridge Tur
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro TurS
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22208 · Preço desde

2.155$  10 dias
 8 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 28 MAI / 24 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22208 Dublim / Edimburgo

Seleção 10 8 2.155 2.900

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em Ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da Manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Visitas Panorâmicas Glasgow, Edimburgo.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 

itinerario): Condado de Kerry: Península de Dingle e 
passeio de carruagem a cavalo, Bunratty Penhascos 
de Moher, Galway, Parque NAcional de Conemara, Ca-
lçada dos Gigantes, Passeio de bArco pelo Fiordes de 
Killary, Mosterio de Kylemore, Terras Altas, Castelo de 
Stirling (entradas incluidas). Entrada e degustação em 
uma destileria, Durham, Região dos Lagos, passeio de 
barco no lago Windermere. País de Gales: Conwy, Caer-
narfon. Stratford Upon Avon, Bath, Stonehenge, Ferry 
Larne-Cairnryan.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Opcional Dablin histórica; Castelo de Edimburgo e Capela 
Rosslyn.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 12 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22208 2.315 / 3.060 2.305 / 3.050 2.465 / 3.210

Irlanda e o melhor da Escócia l
ST22208 >> Dublim > Kerry > Galway > Londonderry > Glasgow > Terras Altas > Edimburgo 
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