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Inglaterra, Escócia & Irlanda 
18 Dias / 16 Noites 

Saída: Predeterminadas. Confira no roteiro. 

29 anos de experiência e qualidade! 

Um completíssimo Tour pela Inglaterra, conhecendo as principais cidades e sentindo de perto a cultura britânica. Na 
Escócia, dos castelos dos clans ao whisky puro malte, do kilt ao inconfundível som da gaita de foles, há coisas que só 
existem por lá. Num Tour bem abrangente, conheça o incrível Lago Ness e deleite-se nas destilarias de Whisky. A 
capital da Irlanda do Norte, Belfast é pequena, arejada e com boas atrações culturais. A cidade que viu nascer o Titanic 
é um charme só! Dublin e suas ruas tranquilas e sua fácil locomoção a pé (quase tudo é plano) permitem conhecê-la 
caminhando por entre prédios de arquitetura georgiana do século 18. 
 

1º Dia – Brasil / Londres 

Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Londres. 
 

2º Dia – Londres 
Chegada a Londres. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Londres até o hotel INCLUSO. Noite livre. Hospedagem 
por 01 noite. 
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no hotel. 
 

3º 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 por 01 noite. À noite, poderemos curtir a animação num autêntico “Pub”. 
 

4º 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 por 02 noites. 
À noite, sugerimos visita OPCIONAL ao famoso “Cavern Club”, palco das primeiras apresentações artísticas dos “Quatro 

Fabulosos Beatles”. 
 

5º 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. Hospedagem. 
 

6º Dia – Liverpool / Lake District / Windermere / Glasglow (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 por 02 noites. 

JANTAR INCLUSO no Tour Premium no hotel. 
 
 
 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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7º Dia – Glasglow 
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”. Hospedagem. 
 

8º Dia – Glasglow / 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 será com o Loch Lomond, considerado o maior Lago da Escócia. 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 por 01 noite. 
 

9º 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, saíremos 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 por 02 noites. 
 

10º 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, curtir a 

animação da Royal Mille, antiga cidade medieval com seus inúmeros cafés, lojas e restaurantes, é uma ótima pedida. 
Hospedagem. 
 

11º Dia – Edimburgo / York (Inglaterra) 
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a York cidade fundada pelos romanos e colonizada pelos vikings na 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 por 01 noite. Noite livre. 
 

12º Dia – York / Cambridge / Londres 
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino à cidade universitária de Cambridge para uma visita de orientação. 
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 por 03 noites. À noite, pode-se assistir OPCIONALMENTE a um dos 
famosos musicais em cartaz nesta metrópole. 
 

13º Dia – Londres 

Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à cidade, conhecendo o Rio Tâmisa, 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). 
Hospedagem. 
 

14º Dia – Londres 
Café da manhã BUFÊ. Dia livre. Aproveitem para conhecer a Harrod’s, a mais tradicional loja de departamentos da 
Inglaterra, 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. 
 

15º Dia – Londres / Belfast (Irlanda do Norte) 
Café da manhã BUFÊ. Traslado do hotel até o aeroporto de Londres para embarque a Belfast. Chegada a Belfast, capital 

da Irlanda do Norte. Traslado desde o aeroporto de Belfast até o hotel. Acomodação e hospedagem por 01 noite. 
Restante do dia livre. À noite, poderemos curtir o histórico Crown Liquor Saloon, o mais famoso bar do irlandês. 
NOTA IMPORTANTE: Bilhete aéreo de Londres a Belfast NÃO INCLUSO.  
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16º Dia – Belfast / Dublin (Irlanda) 
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita panorâmica à cidade, 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. Hospedagem por 02 noites. 
 

17º Dia – Dublin  
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica pela 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. Hospedagem. 
 

18º 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. 
 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel Categoria 

Londres 01 Radisson Blu Portman, Millenium Gloucester ou similar Primeira 

Stratford-Upon-Avon 01 Alvesnor Manor, Mercure Walton Hall* ou similar 
Primeira / Primeira 

superior* 

Liverpool 02 
Marriott Liverpool, Radisson Blu Liverpool,  

ou similar 
Primeira  

Glasgow 02 
Double Tree by Hilton City Center, Hilton Glasgow* ou 

similar  
Primeira / Primeira 

superior* 

Aviemore 01 
Aviemore Highland Resort, Hilton Coylumbridge  

ou similar 
Primeira 

Edimburgo 02 
Apex Waterloo Place Edinburgh,  

G & V Royal Mile Edinburgh (Ex-Missoni Edinburgh)*  
ou similar 

Primeira/ Primeira 
superior* 

York 01 
Park Inn by Radisson York City Centre, Hotel 53*  

ou similar 
Turística 

superior*/ Primeira 

Londres 03 Radisson Blu Portman, Millenium Gloucester ou similar Primeira 

Belfast 01 Radisson Blu Belfast, Hilton Belfast ou similar Primeira 

Dublin 02 The Gibson, Radisson Cardiff Lane ou similar Primeira 
 

 

PARTE TERRESTRE 
EUR = Euro / R$ = Real 

Saídas 

Em EUR Em R$ 
Por pessoa Por pessoa 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual 

09Jun’20 4.674 - 7.148 22.436 - 34.311 

04Ago’20 4.624 - 7.048 22.196 - 33.831 

25Ago’20 4.084 - 5.968 19.604 - 28.647 

09Set’20 4.349 - 6.458 20.876 - 30.999 
OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de EUR 1 = 4,80 da 
data de 14/11/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

O que inclui 
- 16 (dezesseis) noites de hospedagem em acomodação standard em hotéis categoria primeira e primeira superior com 

café da manhã; 
- 02 (duas) refeições: 01 jantar em Glasgow e 01 almoço em Cambridge; 
- Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado; 

- Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol; 
- Ingresso na Shakespeare House em Stratford-upon-Avon; 
-Ingresso na The Beatle Story Experience em Liverpool; 

- Visita a uma das famosas destilarias escocesas de Whisky entre Loch Ness e Inverness; 
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- Ingresso no Castelo Blair; 
- Ingresso no Castelo de Edimburgo; 

- Ingresso na Catedral de York Minster em York; 
- Ingresso na Capela do King’s College em Cambridge; 
- Ingresso na Torre de Londres em Londres; 

- Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa; 
- Gorjetas a maleteiros nos hotéis (01 mala por pessoa); 
- Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa; 
- Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE. 
 

O que não inclui: 

- Passagem aérea internacional; 

- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais ou sugeridos; 
- Seguro viagem; 

- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 

 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de EUR 300. 

· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 

considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 

Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 

CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 
 

Observações Importantes 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 

- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 

Polícia Federal; 

- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
- É necessário mínimo 2 passageiros viajando juntos para saída garantida do tour em serviço regular; 

https://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf
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- Acomodação Triplo em hotel: apartamento duplo + cama extra dobrável; 
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local. São 

viagens com datas predeterminadas que não permitem qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser 
incluídas noites antes ou depois do tour regular. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem 
permitido durante a viagem é reduzido a uma mala por pessoa. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com 

pessoas de diferentes nacionalidades e costumes; 
 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso 

         
 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

(para brasileiros) 

INGLATERRA ESCÓCIA IRLANDA 

 

Passaporte 

 

 

✓ 

Válido por pelo menos 6 

meses da data de retorno 

ao Brasil. 

✓ 

Válido por pelo menos 6 

meses da data de retorno ao 

Brasil. 

✓ 

Válido por pelo menos 6 

meses da data de retorno ao 

Brasil. 

Visto 

 

Brasileiros a turismo ou 

estudos por menos de 06 

meses não precisam de 

visto para a Inglaterra. 

 

Brasileiros que viajam à 

Escócia como turista poderão 

entrar apenas com o 

passaporte, sem a 

necessidade de visto, por uma 

estância de no máximo 06 

meses 

 

Brasileiros que viajam à 

Irlanda como turistas, poderão 

entrar apenas com o 

passaporte, sem a 

necessidade de visto, por uma 

estância de no máximo 90 

dias 
Certificado 

Internacional de 

Vacina contra Febre 

Amarela 

   

Outros 

É necessário emissão de 

seguro viagem com 

cobertura mínima de € 

30.000 conforme “Tratado 

de Schengen” 

É necessário emissão de 

seguro viagem com cobertura 

mínima de € 30.000 conforme 

“Tratado de Schengen” 

É necessário emissão de 

seguro viagem com cobertura 

mínima de € 30.000 conforme 

“Tratado de Schengen” 

✓ - obrigatório     - não obrigatório 


