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INGLATERRA, ESCÓCIA E IRLANDA
18 dias e 16 noites

Londres - 1 noite | Stratford-upon- Avon - 1 noite | Liverpool - 2 noites | Glasgow - 2 noites | Inverness ou Aviemore - 1 noite
Edimburgo - 2 noites | York – 1 noite | Londres - 3 noites | Belfast -1 noite | Dublin - 2 noites
Tribunal de Dublin com o rio Liffey - Irlanda

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada 2018
Junho: 02 e 23 | Julho: 28
Agosto: 11 e 25 | Setembro: 07 e 22

Baixa Temporada 2018
Outubro: 12

1°DIA - BRASIL/LONDRES

Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Londres.

2°DIA - LONDRES

Chegada a Londres. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Londres
até o hotel INCLUSO. Noite livre.NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro
encontrará os passageiros no hotel.

3°DIA - LONDRES / STRATFORD-UPON-AVON

Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã, com o Guia acompanhante
Brasileiro, para Stratford-upon-Avon, a cidade natal de Shakespeare.
Chegada e tour panorâmico com visita a Shakespeare House (ENTRADA
INCLUSA). Acomodação e hospedagem no hotel. À noite, poderemos
curtir a animação num autêntico “Pub”.

4°DIA - STRATFORD-UPON-AVON / CHESTER / LIVERPOOL

Café da manhã BUFÊ. De manhã, saída em direção à cidade de Chester,
também conhecida como “A Cidade da Grande Muralha”. Chegada a
Chester, a cidade dos fantasmas e considerada um museu a céu aberto,
conheceremos, com Guia local, sua grande muralha construída pelos
romanos, o anfiteatro, a Prefeitura, a Catedral de Santa Werburga em
estilo Normando com seu belo claustro. Veremos o Eastgate Clock, o
relógio mais famoso da Grã-Bretanha depois do Big Ben. Continuação
para Liverpool, cidade onde os Beatles surgiram. Acomodação e
hospedagem no hotel. À noite, sugerimos visita OPCIONAL ao famoso
“Cavern Club”, palco das primeiras apresentações artísticas dos “Quatro
Fabulosos Beatles”.
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5°DIA - LIVERPOOL

Café da manhã BUFÊ. Pela manhã, visita panorâmica à cidade,
conhecendo os principais locais que inspiraram as músicas dos Beatles,
como Penny Lane e Strawberry Fields, e o Cavern Club, onde iniciaram
sua carreira. Visita ao The Beatle Story Experience (ENTRADA INCLUSA),
museu dedicado à história deste inesquecível quarteto de músicos.
Tarde livre.

6°DIA - LIVERPOOL / LAKE DISTRICT / WINDERMERE / GLASGOW
(ESCÓCIA)

Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã para o Lago Windermere,
no deslumbrante Distrito dos Lagos, onde visitaremos o Lago
Windermere, um dos destinos turísticos mais populares e famosos
da Inglaterra, e cenário que serviu de inspiração para gerações de
poetas ingleses. No fim da visita, continuação da viagem com destino a
Glasgow, importante cidade escocesa e berço da Revolução Industrial.
Acomodação e hospedagem no hotel. JANTAR INCLUSO no Tour
Premium no hotel.

7°DIA - GLASGOW

Café da manhã BUFÊ. Pela manhã, visita panorâmica à cidade,
conhecendo os seus principais locais de interesse: a Catedral de
Glasgow, a Rua Buchanan, a Prefeitura, a George Square praça em
estilo Vitoriano, a Universidade (fundada no ano de 1451) e o Parque
Kelvingrove. Tarde livre para conhecer os típicos “Pubs”.

8°DIA - GLASGOW / LOCH LOMOND / LOCH NESS / INVERNESS
OU AVIEMORE

Café da manhã BUFÊ. Saída com destino ao mundo de tradição e
magia das Highlands escocesas (Terras Altas). O primeiro contato
é com o Loch Lomond, considerado o maior Lago da Escócia, e a
seguir continuaremos a nossa descoberta em direção ao Loch Ness
percorrendo a deslumbrante região aonde foram realizados filmes
como “Coração Valente” e “Highlander”. Na maior atração das Highlands,
conheceremos o maior dos “lochs” o famoso Lago Ness, que além
de ser um lago de beleza espetacular, abriga um lendário habitante:
Nesse, “o monstro já visto por mais de 4.000 pessoas desde o século
VI”. Finalmente, chegaremos em Inverness, a capital das Highlands. Esta
pitoresca cidade que nos permitirá entrar em contato com as tradições
dos clãs escoceses, sendo as mais típicas destas tradições os trajes típicos
quadriculados. Acomodação e hospedagem no hotel.

9°DIA - INVERNESS OU AVIEMORE / CASTELO BLAIR / DESTILARIA
DE WHISKY/ PITLOCHRY / EDIMBURGO

Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica por Inverness, caminhando
pelo centro da cidade através das suas antigas ruelas, passaremos
pelo Castelo Vitoriano e exploraremos o comércio local onde se
podem comprar os famosos e típicos “kilts” e “tweeds” escoceses.
Finalizada a nossa visita à capital das Highlands, sairemos com destino
a Edimburgo, no caminho visitaremos o majestoso Castelo Blair
(INGRESSO INCLUSO). Os Duques de Atholl, que são os proprietários
deste castelo, ainda mantêm o único exército particular em território
bretão com autorização da Rainha Vitória em 1844. Percorrendo o
interior do Castelo, veremos as elegantes galerias vitorianas na ala do

século XVIII, e sua belíssima pinacoteca. Finalizada a visita ao Castelo
Blair, continuaremos a nossa viagem passando por Pitlochry, uma
pitoresca vila “highlander”, e no caminho visitaremos uma das famosas
destilarias escocesas onde aprenderemos tudo sobre a produção
da bebida mais internacional do mundo: o whisky que significa em
língua Celta “água da vida“ (INGRESSO INCLUSO). No final da visita
continuaremos com destino a Edimburgo, a imponente capital da
Escócia. Acomodação e hospedagem no hotel.

10°DIA - EDIMBURGO

Café da manhã BUFÊ. Pela manhã, visita panorâmica a esta magnífica
cidade declarada patrimônio Histórico Mundial. Conheceremos seu
legendário castelo construído no século XII sobre um rochedo onde
viveu Mary Stuart (INGRESSO INCLUSO no Tour Premium). Passaremos
por fora do Palácio de Holyroodhouse, residência oficial da Rainha
Elizabeth, a Royal Mille, a Catedral St. Gilles e o Parlamento escocês.
Tarde livre para continuar conhecendo esta magnífica cidade. Uma boa
pedida é visitar os museus, universidades e galerias ou ir às compras na
Royal Mille. À noite, pode-se curtir a animação da Royal Mille, antiga
cidade medieval com seus inúmeros cafés, lojas e restaurantes, é uma
ótima pedida.

11°DIA - EDIMBURGO / YORK (INGLATERRA)

Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a York cidade fundada pelos
romanos e colonizada pelos vikings da Idade Média. Chegada a York
e visita panorâmica a esta importante cidade histórica, conhecendo a
Cidade Velha, rodeada por muralhas do século XIV, o antigo mercado e
a gigantesca Catedral de York Minster (INGRESSO INCLUSO), dedicada a
São Pedro. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

12°DIA - YORK / CAMBRIDGE / LONDRES

Café da manhã BUFÊ. Saída com destino à cidade universitária de
Cambridge para uma visita de orientação e conhecermos a Capela
do King’s College (INGRESSO INCLUSO), considerada exemplo de
arquitetura inglesa da época medieval. Almoço INCLUSO no Tour
Premium em Cambridge. Finalizado o almoço, saída com destino à
majestosa capital inglesa. Acomodação e hospedagem no hotel. À
noite, pode-se assistir OPCIONALMENTE a um dos famosos musicais
em cartaz nesta metrópole.

13°DIA - LONDRES

Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à cidade, conhecendo o Rio
Tamisa, Picadilly Circus, Palácio de Buckingham (com a troca de guarda,
sempre que possível), Abadia de Westminster, Big Ben, Praça Trafalgar,
Hyde Park, St. James Park, o Parlamento Inglês, a Abadia de Westminster
(a mais antiga igreja de Londres), a Ponte de Londres, Piccadilly Circus,
tradicional área de teatros, a fervilhante zona de compras e, ao final,
visita à Torre de Londres (INGRESSO INCLUSO).

14°DIA - LONDRES

Para passageiros que fazem o Tour Classic: Café da manhã BUFÊ.
Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de Londres INCLUSO
e fim de nossos serviços. Para passageiros que fazem o Tour Premium:
Café da manhã BUFÊ. Dia livre. Aproveitem para conhecer a Harrod’s,
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a mais tradicional loja de departamentos da Inglaterra, e o magazine
Selfridge’s ou caminhar pela New Bond Street, com suas grifes famosas,
e por Piccadilly Circus. À tarde, pode-se visitar o famoso Museu de Cera
de Madame Tussaud ou subir a bordo da London Eye, considerada a
mais alta roda gigante do mundo. À noite, assistir OPCIONALMENTE a
algum dos famosos musicais em cartaz nos teatros de Piccadilly Circus,
é uma excelente pedida.

15°DIA - LONDRES/BELFAST (IRLANDA DO NORTE)

Café da manhã BUFÊ. Traslado do hotel até o aeroporto de Londres.
NOTA IMPORTANTE: Bilhete aéreo de Londres a Belfast NÃO INCLUSO.
Chegada a Belfast, capital da Irlanda do Norte. Traslado desde o
aeroporto de Belfast até o hotel. Acomodação e hospedagem. Restante
do dia livre. À noite, poderemos curtir o histórico Crown Liquor Saloon,
o mais famoso bar do irlandês.

16°DIA - BELFAST / DUBLIN (IRLANDA)

Café da manhã BUFÊ. Saída para visita à cidade panorâmica, apreciando
o histórico prédio da Prefeitura, a imponente Catedral de Saint Anne, o
Castelo e a Grand Opera House. Continuação para Dublin, a bela capital
da Irlanda, o país das fadas e duendes.

17°DIA - DUBLIN

Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à cidade, passando pelo
Castelo de Dublin; Catedral de Saint Patrick; Universidade Trinnity
College, onde se encontra o Livro de Kells, uma das maravilhas artísticas
da Idade Média na Europa; O’Connel Street, com as estátuas dos heróis
da libertação irlandesa. À noite, uma boa pedida é curtir a badalada
área de Temple Bay com suas lojas e cafés.

18°DIA - DUBLIN / LONDRES / BRASIL

Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o
aeroporto de Dublin INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE 1: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os
passageiros no translado de saída até o aeroporto. Como há muitos
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o
Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último
passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia
Brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros
sobre o traslado de saída. NOTA IMPORTANTE 2: Bilhete aéreo de
Dublin a Londres NÃO ESTÁ INCLUSO nos serviços terrestres e na
tarifa vigente de nossos serviços.

Londres à noite
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TOUR PREMIUM

INGLATERRA, ESCÓCIA E IRLANDA
Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria turística superior, primeira e primeira
superior passeios, ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo)
inclusas, o que torna a experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística
superior, primeira e primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ.
• Passeios e visitas INCLUSAS conforme roteiro com guias locais falando
Português ou Espanhol;
• Ingresso INCLUSO na Shakespeare House em Stratford-upon-Avon;
• Ingresso INCLUSO na The Beatle Story Experience em Liverpool;
• Visita INCLUSA a uma das famosas destilarias escocesas de Whisky entre
Loch Ness e Inverness;
• Ingresso INCLUSO no Castelo Blair;
• Ingresso INCLUSO no Castelo de Edimburgo;
• Ingresso INCLUSO na Catedral de York Minster em York;
• Ingresso INCLUSO na Capela do King’s College em Cambridge;
• Ingresso INCLUSO na Torre de Londres em Londres.
• 02 refeições INCLUSAS: 01 jantar em Glasgow e 01 almoço em
Cambridge.
• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO.
• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na
Europa INCLUSO.
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:
CIDADE		

HOTEL			

CAT

Londres		
Radisson Blu Portman		
P
		Millenium Gloucester		P
		Meliá White House		P
		Walton			P
Stratford-Upon-Avon Alvesnor Manor
P
		Billesley Manor		P
Macdonald Swans Nest
P
		Walton			P
Liverpool
Marriott Liverpool
P
		Radisson Blu Liverpool		P
Novotel Liverpool Centre
P
Glasgow		
Double Tree by
P
		
Hilton City Center		
		Hilton Glasgow		PS
		Radisson Blu Glasgow		P
Aviemore		Aviemore Highland		P
Edimburgo
G & V Royal Mile Edinburgh
		(Ex-Missoni Edinburgh)		PS
York
Park Inn by Radisson York
		City Centre			P
Novotel York Centre
P
Hilton York
P
Marriott York
P
		Hotel 53			TS
Londres		Millenium Gloucester		P
		Meliá White House		P
Belfast		
Radisson Blu Belfast		
P
		Hilton Belfast		P
		Fitzwilliam			P
		Europa			P
Dublin		The Gibson			P
Radisson Cardiff Lane
P
		Ballsbridge			P
		Ashling Dublin		P
		Clarion Dublin City		P
*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no
final desta brochura.

Nascer do sol sobre o lago Windermere

PREÇOS PARA TOUR
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;
• Bilhete aéreo do Brasil até Londres,
de Londres até Belfast, de Dublin até
Londres, e de Londres até o regresso
ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal
(telefonemas, bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de
uma mala com, no máximo, 20 kg
por pessoa);
• Qualquer item não mencionado
como incluso;
• Qualquer item mencionado como
sugerido ou opcional.

