INGLATERRA / PAÍS DE GALES / ESCÓCIA / IRLANDA
Londres / Cardiff / Brecon Beacons / Llangollen / Betws-y- Coed /
Llandudno / Conwy / Caenarfon / Chester / Liverpool / York / Newcastle /
Alnwick / Edimburgo / Trossachs / Glasgow
/ Killmarnock ou Fenwick / Belfast / Dublin

08 a 24 de Setembro de 2020
Programação:
1° DIA (08/09 - Terça-feira) NATAL / LISBOA
As 21:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves
2° DIA (09/09 – Quarta-feira) LISBOA / LONDRES
Embarque às 00:10hs no voo TAP TP 0004 com destino à Lisboa – Portugal. Previsão de chegada às
11:20hs. Tempo em conexão e reembarque ás 12:55hs no voo TAP TP 1336 com destino à Londres
– Inglaterra. Previsão de chegada às 15:35hs. Recepção, tramite de imigração e traslado ao hotel onde
faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Jantar Incluso. Pernoite
3° DIA (10/09 – Quinta-feira) LONDRES
Café da manhã e saída para City Tour Panorâmico pela Magnífica Cidade de Londres. O passeio inclui o
oeste de Londres. Faremos a pé: Área de palácios, parques, comércio, museus e galerias de destaque.
Parada para foto no Parlamento, a Abadia de Westminster, Big Ben e London Eye. Veremos a Troca da
Guarda (se estiver acontecendo no dia), parada no Palácio de Buckingham. Visita aos distritos de
Westminster, Kensington, Mayfair, Belgravia, área de "West End" de teatros e restaurantes locais. O passeio
termina no Palácio de Buckingham. Tarde livre para desfrutar da cidade. Jantar Incluso. Pernoite.
4° DIA (11/09 – Sexta-feira) LONDRES
Café da manhã. Dia livre para atividades independentes. Jantar Incluso. Pernoite
5° DIA (12/09 - Sábado) LONDRES / CARDIFF
Café da manhã. Acerto de extras no hotel e saída com destino à Cardiff, capital política e financeira do País
de Gales onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria
turística. Restante do dia livre para atividades independentes. Jantar Incluso. Pernoite
6° DIA (13/09 - Domingo) CARDIFF / BRECON BEACONS
Café da manhã. Saída para um dos passeios mais fascinante e belo de Gales em Methyr Tydfil, em pleno
Parque Nacional de Brecon Beacons onde seguiremos até Pant para embarcarmos em uma das magnificas
atrações que o parque oferece, Trem da Montanha Brecon - fantástico passeio com vistas panorâmicas
impressionantes em Trem a Vapor que te conduzira através do Parque Nacional Brecon Beacons, passando
por Pontsticill e ao longo da reserva Taf Fechan antes de começar a subir ao cume da montanha Torpantau.
De regresso a estação principal de Pant, teremos tempo livre para visitar a loja da estação, o Café ou visitar
a oficina aonde consertam as locomotoras a vapor e vagões. Regresso a Cardiff após passeio. Jantar
Incluso.
7° DIA (14/09 – Segunda-feira) CARDIFF / BRECON / LLANGOLLEN / BETWS-Y-COED / LLANDUDNO
Café da manhã. Acerto de extras no hotel e saída de Cardiff em direção ao norte, onde cruzaremos todo o
Parque Nacional de Brecon Beacons até chegarmos ao povoado de Brecon – localizado na borda norte
deste magnifico parque. Ao chegarmos em Brecon, teremos parada para admirarmos sua arquitetura
georgiana e sua bela catedral em breve visita. Continuaremos nossa rota sentido norte até a cidade de
Llangollen – reconhecida mundialmente pelas suas colinas ao redor do Rio Dee. Llangollen tem uma incrível
variedade de cafés, bares, restaurantes e lojas. Seguiremos viagem até Betws-y-coed a porta de

entrada do Parque Nacional de Snowdonia e do norte de Gales com seu ambiente magico e com uma
atmosfera alpina, reforçada pelo denso bosque que a rodeia. Seguiremos viagem para Llandudno –
conhecida como a Rainha dos Resorts Galês com uma elegante arquitetura à beira-mar e sua localização
na altura do mar entre dois montes. Sua história começou há mais de 4.000 anos atrás com sua mina de
cobre, e hoje a cidade está cheia de pubs tradicionais, restaurantes e lojas. Com destaque para o Bondinho
que te leva através de The Great Orme um monte de calcário, e o seu clássico Pier Vitoriano construído em
1876 e que continua a ser um lugar famoso para tomar um sorvete e desfrutar das vistas espetaculares
sobre o mar. Acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria turística. Jantar
Incluso. Pernoite
8° DIA (15/09 – Terça-feira) LLANDUDNO / CONWY / CAERNAFON / LLANDUDNO
Café da manhã. Saída de Llandudno por uma impressionante estrada de montanha com vistas panorâmicas,
num percurso através do Great Orme – monte de calcário com um mistério até hoje não desvendado. Dizem
que o nome “Orme” é semelhante a uma palavra nórdica antiga que significa Serpente de mar, durante o
passeio descobriremos o porquê. Ao chegarmos à Conwy, realizaremos uma breve visita para apreciarmos
o exterior do Castelo de Conwy – fortaleza medieval histórica com 22 torres a altas mulharas construídas
pelo monarca inglês Eduardo I entre 1283 – 1289. Na oportunidade, teremos tempo livre para percorremos
seu porto e admirar as casas com arquitetura Isabelina. Ao deixarmos Conwy e seguirmos para Caenarfon,
onde visitaremos o Castelo de Caenarfon – Patrimônio da humanidade – outra das impressionantes
fortalezas construídas pelo Rei Eduardo I e o mais famoso dos castelos Galês. O Castelo de Caenarfon,
desde 1283, representa um papel importante no capitulo definitivo na conquista de Gales, construído para
ser uma fortaleza militar, sede do governo e palácio real. Vários acontecimentos marcantes aconteceram
neste castelo ao longo da sua história, um deles, foi o nascimento do filho do Rei Eduardo I para que seu
filho se tornasse o primeiro Príncipe Galês Inglês em 1284. Após essa visita, seguiremos cruzando as belas
paisagens do Parque Nacional Snowdonia no caminho de volta à Llandudno. Jantar Incluso. Pernoite
9° DIA (16/09 – Quarta-feira) LLANDUDNO / CHESTER / LIVERPOOL
Café da manhã. Acerto de extras no hotel e saída para atravessarmos o Parque Nacional de Snowdonia
com destino à Newton, cidade do século XIII, localizada no centro de Gales nas margens do rio Severn, uma
pequena cidade com muito encanto. Após visita, seguiremos viagem com destino à Liverpool – cidade natal
do mais famoso grupo pop do Mundo: Os Beatles. Capital Europeia da Cultura em 2008, Liverpool é também
um lugar de um dos maiores portos da Inglaterra. No trajeto à Liverpool, faremos passeio a pé pela cidade
murada de Chester. Ao chegarmos em Liverpool, faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva). Jantar Incluso. Pernoite
10° DIA (17/09 – Quinta-feira) LIVERPOOL / YORK / NEWCASTLE
Café da manhã. Acerto de extras no hotel e saída em direção ao norte com passagem em York onde
visitaremos sua esplendida catedral, a maior do Norte da Europa. Continuação a Newcastle, animado centro
de excelência cultural para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Jantar Incluso.
Pernoite
11º DIA (18/09 – Sexta-feira) NEWCASTLE / ALNWICK / EDIMBURGO
Café da manhã. Saída para o Castelo de Alnwick (Entrada incluso no pacote), residência oficial dos duques
de Northumberland. Parada panorâmica para contemplar os cenários onde se realizaram filmes como Harry
Potter, Elizabeth e Robin Hood. Continuação da viagem para Edimburgo. Vista Panorâmica desta ilustre
cidade, com destaque para a Royal Mile. Em seguida, faremos acomodação em aptos duplos e triplo
(Conforme reserva). Programação noturna: Sugerimos ao grupo jantar folclórico típico escocês.
12° DIA (19/09 - Sábado) EDIMBURGO
Café da manhã. Dia livre para desfrutar de Edimburgo. Entre suas principais atrações estão o Palácio de
Holyrood, Catedral de Santo Giles a Galeria Nacional da Escócia e do Royal Yacht Britannia. É também a
segunda cidade mais visitada do Reino Unido depois de Londres também é a casa do parlamento escocês
desde a sua chegada em 1999. O edifício do Parlamento em si é impressionante. Vale à pena visitar o seu
espaço verde em Princes Street Gardens. Jantar Incluso. Noite livre.
13° DIA (20/09 - Domingo) EDIMBURGO / TROSSANCHS / GLASGOW / KILLMARNOCK OU FENWICK
Café da manhã. Saída para visita ao Parque Natural Trossanchs, via Stirling, Callander e cenários
montanhosos de rara beleza. Na oportunidade, visitaremos uma destilaria de wisk onde observaremos o
processo de produção e degustaremos da famosa bebida nacional escocesa (Incluso no pacote).
Continuação da viagem à Glasgow para breve visita panorâmica. Jantar Incluso. Hospedagem

14º DIA (21/09 – Segunda-feira) KILLMARNOCK OU FENWICK (INCLUSO FERRY) / BELFAST / DUBLIN
Café da manhã. Travessia de barco, cruzando as águas irlandesas até Belfast – Capital da Irlanda do
Norte. Visita panorâmica da cidade, incluindo passagens pela Cave Hill, bairros protestantes e católicos e
Titanic Quarter (Com entrada no museu incluso). Tempo livre. Á tarde partida para Dublin via montanha de
Moume. Chegada em Dublin para acomodação em aptos duplos (Conforme reserva). Jantar Incluso.
Pernoite
15° DIA (22/09 – Terça-feira) DUBLIN
Café da manhã. Dia dedicado a visita na cidade de Dublin, capital da República da Irlanda, onde visitaremos
o Castelo de Dublin, o Parque Phoenix, o Trinity College onde se encontra o Livro de Kells, manuscrito do
séc. IX e a catedral protestante de Saint Patrick (Entrada incluso no pacote). Jantar Incluso. Pernoite
16° DIA (23/09 – Quarta-feira) DUBLIN
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, cuja história remonta à época viking. O seu bairro histórico
engloba várias catedrais e igrejas, museus e galerias de arte, esplêndidas praças e jardins georgianos.
Tarde livre para atividades independentes. Jantar Incluso.
17º DIA (24/09 – Quinta-feira) DUBLIN / LISBOA / NATAL
Café da manhã. Às 08:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de
Dublin onde embarcaremos às 10:35hs no voo TAP TP 1323 com destino à Lisboa. Previsão de chegada
às 13:15hs. Tempo em conexão e reembarque às 18:10hs no voo TAP TP 0003 com destino à Natal (RN).
Previsão de chegada às 21:35hs. Fim dos nossos serviços
NOSSO PACOTE INCLUI:
•
•
•
•
•
•

•

Circuito em ônibus de turismo;
Visitas panorâmicas nos trechos
mencionados em roteiro;
Jantar Incluso;
Guia acompanhante;
Entradas nos lugares mencionados
no roteiro;
Hospedagem nos hotéis previstos
ou similares com café da manhã;

Seguro Viagem.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
•
•

Refeições
e
passeios
não
mencionados no programa
Qualquer serviço não mencionado
acima.

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO TAP (sujeito a reajuste sem prévio aviso):
• U$ 1.600,00 (Um mil e quinhentos dólares)
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:
• Em apto duplo: R$ 18.500,00 parcelado em 10x nos cartões Visa ou Mastercard.
• Cheque: 10 cheques de R$ 1.850,00.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633
Site: www.avellartour.com.br
E-mail: avellartour@ig.com.br

