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A Escócia é um país diversificado e extraor-
dinário, com um passado histórico rico e fasci-
nante. Das quase 800 ilhas deste país apenas 
300 são habitadas, e estas ilhas têm algumas 
das paisagens mais belas do mundo. Uma terra 
de contrastes, a Escócia orgulha-se de ter 
cidades cheias de animação, bem como lagos, 
montanhas e uma costa deslumbrante. As cores 
vivas da Primavera pintam este destino deixan-
do imagens únicas, inesquecíveis e irresistíveis 
de captar através de uma objetiva!

As Terras Altas e a deslumbrante Ilha de Skye 
serão o cenário de fundo durante a maioria dos 
dias desta nossa aventura.

Com os seus 16 mil edifícios de grande valor 
histórico e artístico, poucas cidades são tão 
monumentais como Edimburgo. A capitas da 
Escócia é um verdadeiro caleidoscópio de esti-
los arquitetónicos, do medieval aos magníficos 
exemplos do período georgiano e vitoriano.

Pequena e encantadora foi declarada Patrimó-
nio Mundial da Humanidade, com uma reputa-
ção de metrópole culta devido à grande quanti-
dade de museus, eventos culturais e festivais 
que acolhe, esta capital implora por ser explora-
da... em Old Town viajamos no tempo até à 
época medieval.

A Royal Mile, uma das ruas principais, está reple-
ta de lendas e mistérios por desvendar. Em New 
Town encontramos uma arquitetura vestida a 
rigor com glamour e prestígio...

Despretensiosa, esta cidade tem uma harmonia 
estrondosa com vistas de cortar a respiração 
desde o Castelo até Holyrood Park e o famoso 
Arthur’s seat, na colina que outrora foi um 
vulcão.

Para esta escapadela prevemos 8 dias de puro 
deleite entre as paisagens de encanto e a simpli-
cidade da riqueza culturar de uma cidade tão 
bem preservada. 

Nesta viagem temos um limite de 7 viajantes e 
como habitualmente, num espírito Queres Viajar 
Comigo? vamos promover a partilha e a 
experiência de viver em grupo! Os alojamentos 
selecionados serão casas particulares onde 
teremos acesso libre a todas as zonas comuns, 
incluindo cozinha. Está mesmo a ver-se que vão 
ser descobertos novos chefs.

Faremos refeições caseiras durante estes dias, 
a tribo será uma verdadeira família. 
O itinerário será surpresa... e de outra forma não 
nos divertiríamos tanto! Preparados para embar-
car rumo a este destino mágico?

Inverness Natal em Edimburgo
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Edimburgo, Ilha de Skye e Terras Altas

DIA 1 Chegada e Edimburgo

Edimburgo

Terras Altas

Terras Altas

Terras Altas

Terras Altas

Edimburgo

Partida de Edimburgo

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

DIA 6

DIA 7

DIA 8

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?

- A companhia permanente do nosso líder de viagem, com 
a garantia de experiências inesquecíveis!

- 7 noites de alojamento em alojamento local ou casa 
particular (em quarto duplo ou triplo);

- Viatura disponível durante todos os dias da viagem;

- Combustível;

- Transferes (apenas no voo que recomendamos);

- Seguro de Viagem.

Nota: O programa pode ser sujeito a alterações por motivos alheios à organização (condições climatéricas, das estradas, alteração de voos ou outros 
eventos imprevistos), no entanto, serão sempre salvaguardados os interesses dos nossos viajantes.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO?

- Voos (no entanto, podemos ajudar na reserva do 
mesmo, prevendo partidas de Lisboa). O voo apenas deve 
ser reservado após a nossa confirmação; valor a partir de 
180€, sujeito a confirmação à data de emissão dos 
bilhetes;

- Despesas de carácter pessoal, refeições, serviços, entra-
das em monumentos, actividades ou suplementos acima 
não mencionados como incluídos;

- Gratificações.

Queres Viajar Comigo, Unip, Lda 
Agência viagens e operador turístico 
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+ INFO PVP: 850€

Nota: Neste itinerário iremos passar por locais icónicos como Glasgow, lago Loch Ness, Portree, Inverness e Ilha de Skye.



PORQUE QUERES VIAJAR COMIGO?

Na programação de uma viagem, a nossa motivação são as pessoas, os nossos viajantes.
Queremos que o grupo conheça os destinos o melhor possível, mas em condições únicas.
Queremos transmitir felicidade, bem-estar e uma sensação de que algo mudou nas pessoas que 
somos. Para tal acontecer será necessário estabelecer uma grande ligação com os locais, através da 
entrega à cultura do destino que visitamos, da proximidade que estabelecemos com as suas gentes, 
da partilha dos seus costumes e do respeito pelas suas crenças e ideais.

Esta será a forma mais simpres e genuína de viajar e é neste espírito que (des)programamos as 
viagens! Após esta experiência talvez pouco importe se dormimos numa esteira ou numa cama king-
size, se o que encontrámos na viagem e transportámos para casa foi felicidade!

Então vamos viajar!

New TownIlha de Skye Ilha de Skye
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Castelo Eilean Donan Glenfinnan

Natal em Edimburgo
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