
 

O MELHOR DE INGLATERRA, ESCÓCIA E IRLANDA – 13 DIAS 

SAÍDA: 18.09.2021 A 30.09.2021 

(13 REFEIÇÕES INCLUÍDAS) 

Manchester | York | Durham | Edimburgo | Pitlochry | Fort William | Loch Lomond | Glasgow | Gretna Green | 

Liverpool | Stratford-upon-Avon | Oxford | Londres | Dublin | Lisboa 

 

1º DIA (18.09.2021): Belo Horizonte | Lisboa - Traslado ao 

Aeroporto Internacional Tancredo Neves - CONFINS, para 

embarque em voo Internacional da TAP com destino a Lisboa 

(traslado de cortesia com o mínimo de 15 pessoas). Jantar a 

bordo. 

2º DIA (19.09.2021): – Lisboa | Manchester - Chegada ao 

aeroporto de Manchester, uma das maiores e mais 

prósperas cidades da Inglaterra e que teve um papel 

primordial na Revolução Industrial: foi aqui aplicada a 

máquina a vapor à indústria têxtil pela primeira vez em 1789. 

Também a primeira linha férrea de passageiros foi 

construída aqui, ligando Manchester a Liverpool em 1830. 

Recepção, traslado ao hotel e tempo livre. Jantar e 

hospedagem.  

3º DIA (20.09.2021): Manchester | York | Durham | 

Edimburgo - Café da manhã e saída em direção a York, bela 

cidade de origem romana e com uma importante história 

ligada aos povos vikings e saxões. Breve visita de orientação 

com destaque para a catedral gótica (entrada). Continuação 

para Durham. Almoço. De tarde, passeio a pé pelo centro 

histórico da cidade, invencível bastião inglês nas lutas 

fronteiriças com a Escócia, com destaque para a sua bela 

catedral e importante universidade. Continuação para 

Edimburgo, capital da Escócia. Chegada no hotel, jantar e 

hospedagem. 

4º DIA (21.09.2021): Edimburgo - Após o café da manhã, 

visita panorâmica de Edimburgo com guia local. Entre os 

principais motivos de interesse destacam-se o Palácio de 

Holyrood, a Catedral de St Giles, a Galeria Nacional da 

Escócia e o Castelo de Edimburgo (entrada). Almoço. Tarde  

livre para visitas de gosto pessoal e para desfrutar desta bela 

cidade. À noite, jantar tradicional escocês com espetáculo 

de folclore típico e música ao vivo. Hospedagem. 

5º DIA (22.09.2021): Edimburgo | Pitlochry | Fort William | 

Loch Lomond | Glasgow - Café da manhã e saída para a 

região das "Terras Altas" da Escócia. Chegada a Pitlochry, 

pequena povoação comercial, e breve paragem. 

Continuação para Fort William, segunda maior cidade das 

"Terras Altas" e de onde se avista a mais alta montanha da 

Grã-Bretanha: Ben Nevis. Visita a uma destilaria de whisky. 

Almoço. Continuação por Glencoe, com as suas 

maravilhosas e escarpadas montanhas, e chegada às 

margens do "Loch Lomond", o maior lago do interior da 

Escócia (parada). Em seguida, prosseguimos para Glasgow, 

maior cidade da Escócia, situada nas margens do Rio Clyde. 

Jantar e hospedagem. 

6º DIA (23.09.2021): Glasgow | Gretna Green | Liverpool - 

Após o café da manhã, breve visita panorâmica de Glasgow 

e saída em direção à Inglaterra. Parada em Gretna Green 

(ainda território escocês), conhecida como destino para 

casamentos. Continuação para Liverpool, cidade natal de um 

dos mais famosos grupos de rock do mundo: os Beatles. 

Chegada e breve visita panorâmica, seguida de almoço. 

Tarde livre. Jantar e hospedagem. 

7º DIA (24.09.2021): Liverpool | Stratford-upon-Avon | 

Oxford | Londres - Café da manhã e saída para Stratford-

upon-Avon, terra natal de William Shakespeare. Breve visita, 

seguida de almoço. De tarde, continuação para Oxford, 

cidade mundialmente famosa pela sua universidade que 

está entre as melhores do mundo, tendo formado alunos 



ilustres tais como reis, presidentes, escritores e artistas. 

Breve passeio, seguido de tempo livre. Em horário a indicar 

localmente, continuação da viagem para a Capital Britânica. 

Chegada e check-in no hotel. Jantar e hospedagem. 

8º DIA (25.09.2021): Londres - Café da manhã. Saída para a 

visita desta cidade, com inúmeros monumentos e lugares de 

grande beleza, dos quais destacamos os seguintes: área 

comercial de Piccadilly, Regent Street e Oxford Street, 

Marble Arch, Hyde Park, monumento ao Príncipe Alberto, 

marido da rainha Vitória, panorâmica do Parlamento, vista 

da margem sul do rio Tamisa, Abadia de Westminster, a 

Torre do Relógio com o famoso "Big Ben", Whitehall, Praça 

Trafalgar, Arco do Almirantado e Palácio de Buckingham 

(assistência à cerimônia de troca da guarda, quando houver 

e sempre que possível). Almoço. Tarde livre para atividades 

de gosto pessoal. Jantar e hospedagem. 

9º DIA (26.09.2021): Londres | Dublin – Traslado ao 

aeroporto de Londres, voo para Dublin. Chegada a Dublin e 

traslado ao hotel com assistente local. Tarde livre para os 

primeiros contatos com a Capital Irlandesa. 

10º DIA (27.09.2021): Dublin - Após o café da manhã. Saída 

para visita à cidade de Dublin com guia local, cujas origens 

remontam aos tempos dos Vikings, que se evidenciam pelas 

ruelas interiores da cidade. Esta milenar capital apresenta 

extraordinárias Igrejas e Capelas, Galerias de Arte, Museus e 

Edifícios Históricos, mas o seu renome procede das suas 

esplêndidas Praças Georgianas, das suas famosas portas e 

dos seus parques citadinos. Possibilidade de visitar o Colégio 

de Trinity (entrada não incluída) onde poderá observar o 

Livro de Kells, datado do séc. VIII, e um dos mais belos 

manuscritos iluminados do mundo. Tarde livre. 

Hospedagem. 

11º DIA (28.09.2021): Dublin – Dia livre para atividades 

independentes e passeios pela cidade, sugerimos visitas, a 

Galeria Nacional da Irlanda - um passeio gratuito que te leva 

a um acervo enorme de artes européias e americanas, além 

das valiosas peças irlandesas expostas; Avoca - importante e 

tradicional loja irlandesa carregada de história, que não só 

vende, mas também fabrica os milhares de produtos da 

marca, como objetos de decoração, roupas, acessórios, 

calçados, etc. Ao final do passeio (ou das compras), não 

deixe de conhecer um delicioso café que há dentro do local; 

Phoenix Park - é o parque que abriga o Zoológico de Dublin, 

além do Wellington Monument e Magazine Fort. O lugar 

ideal para relaxar e curtir a paisagem; Bach 16 - o Bach 16 é 

um restaurante super aconchegante com preços honestos, 

para quem quer fazer uma refeição diferenciada dos 

habituais pubs da cidade. A casa é especializada em vinhos e 

possui um cardápio bem diversificado; Catedral de São 

Patrício (St. Patrick’s Cathedral) - o Santo Padroeiro de 

Dublin obviamente tem uma igreja só para ele e é parada 

obrigatória para quem vai à cidade pela primeira vez. A 

estrutura foi construída ao lado do local onde o Santo 

batizava fiéis, e também abriga os restos mortais de diversas 

personalidades irlandesas, relíquias e histórias e muito 

mais...Retorno ao hotel. Hospedagem. 

12º DIA (29.09.2021): Dublin | Lisboa - Café da manhã. Em 

hora a combinar traslado ao aeroporto com assistente local, 

viagem para Lisboa, chegada e hospedagem. Tarde livre para 

aproveitarmos a linda Capital Lusitana e para comprinhas. 

13º DIA (30.09.2021): Lisboa | Belo Horizonte - Café da 

manhã. Em hora a combinar traslado ao aeroporto com 

assistente local, viagem de retorno a Belo Horizonte. Fim de 

nossos serviços. 

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 

 10 Cafés da manhã buffet; 

 13 refeições em restaurantes locais ou hotéis, 

conforme roteiro; 

 Circuito em ônibus de turismo; 

 Traslados de chegada e de saída; 

 Estadia em quartos duplos e triplos em hotéis a ser 

informados. Obs.: Geralmente a 3ª cama, é uma 

cama montada; 

 Taxas hoteleiras e de serviço; 

 Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa); 

 Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português; 

 Visitas de Cidade (incluídas) com guia local: 

Edimburgo e Londres; 

 Outras cidades e locais comentados pelo nosso 

guia: Manchester, York, Durham, Pitlochry, Fort 

William, Loch Lomond, Glasgow, Gretna Green, 

Liverpool, Stratford-upon-Avon e Oxford; 

 Entradas em museus e monumentos de acordo com 

o itinerário: Castelo de Edimburgo, Destilaria em 

Fort William, Catedral de York; 

 Visita de uma destilaria e degustação do famoso 

whisky escocês; 

 Auriculares amplificadores de som para maior 

conforto durante as visitas; 

 1 diária em Lisboa – 30.09 a 01.10 e traslados ao 

aeroporto; 

 GUIA BRASILEIRO ACOMPANHANTE COM O 
MÍNIMO DE 15 PESSOAS; 

 TRASLADO DE IDA E VOLTA DE CORTESIA PARA O 
AEROPORTO DE CONFINS EM ÔNIBUS DA SÃO 
JOSÉ VIAGENS COM O MÍNIMO DE 15 PESSOAS; 

 1 BOLSA DE VIAGEM SÃO JOSÉ VIAGENS. 
NOTA - As refeições não incluem bebidas. 

 

SERVIÇOS EXCLUÍDOS: 

 Tudo o que não estiver devidamente especificado 

como Serviços Incluídos; 

 Diária em Lisboa extra – 30.09 A 01.10, será 

cobrado a taxa de turismo obrigatória no valor a 

partir de EUR 2,00 por pessoa, pagto a ser feito no 

ato do check-in. 



Parte Terrestre – ABREU OPERADORA: 

Preço por pessoa em EURO: 

APTO DUPLO APTO SINGLE E TRIPLO 

EUR 3.040,00 CONSULTAR 

Seguro viagem - ABREU OPERADORA: 

Preço por pessoa em DÓLAR: 

USD até 69 anos  USD a partir de 70 anos  

Formas de pagto – TERRESTRE + SEGURO: 

À vista – 3% de desconto 

A prazo – 10x sem juros nos cartões de crédito e 09x sem 

juros no boleto. 

 

Parte Aérea – TAP PORTUGAL: 

Preço por pessoa em DÓLAR, a partir de:  

Obs.: Valor de sistema, consultar no dia da compra: 

VALOR A SABER  
(TARIFA BASIC – 1 PEÇA DE BAGAGEM ATÉ 23KG E NÃO 
MARCA ASSENTO) 

TRECHO LONDRES/DUBLIN 

Preço por pessoa em EURO, a partir de:  

Obs.: Valor de sistema, consultar no dia da compra: 

VALOR A SABER 
(TARIFA BASIC – 1 PEÇA DE BAGAGEM ATÉ 23KG E NÃO 
MARCA ASSENTO) 

Formas de pagto – AÉREOS: A SABER 

 

OBS.: 

 TARIFAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E 
ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO; 

 PAGTO COM O CÂMBIO DO DIA; 

 POSSIBILIDADE DE COMPARTIR APTO, PARA 
PESSOAS QUE VIAJAM SOZINHAS; 

 LUGARES LIMITADOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO JOSÉ VIAGENS | OPERADORA ABREU 

TAP PORTUGAL 

 

1ª LOJA - RUA GOITACAZES, 333 – LOJA 01 – CENTRO  

(31) 2519.6900 - WHATSAPP – (31) 98269.3100 

2ª LOJA - AV. PRESIDENTE CARLOS LUZ, 1565 – CAIÇARA 

(31) 2531.9300 - WHATSAPP – (31) 98451.2805 

BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS 

www.saojoseviagens.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


