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Queridos Amigos,

Sim estivemos trabalhando, e temos novidades! É hora de levá-los a conhecer o Reino Unido. Temos ouvido muito 
falar do Reino Unido, por conta de sua saída da União Européia, mas bem mais interessante que isso, será visitar 
a belíssima e cosmopolita cidade de Londres, com sua arquitetura típica, e com seus belíssimos jardins, com 
seus monumentos extraordinários tais como o Big Ben e o Parlamento, a London Eye e o Rio Tâmisa. Sim, será 
bem mais interessante visitar as cidades universitárias de Cambridge e Oxford, bem como a cidade dos Beattles, 
Liverpool! Será enormemente mais interessante conhecer a Escócia, sua natureza exuberante e, é claro, os filhos 
dessa pátria, os variados tipos de whisky escocês, em suas mais variadas destilarias! Que tal embarcar nesta nova 
aventura com os amigos da Lielu?

Inglaterra, Escócia e País de Gales
18 dias / 15 noites

14/AGO – CARDIFF / SALISBURY 
/ STONEHENGE / CARDIFF
Café da manhã. Partiremos logo 
após nosso café da manhã em 
direção a Salisbury, antiga cidade 
medieval, onde faremos uma visita 
panorâmica para conhecer sua 
formosa Catedral. Seguiremos até 
Stonehenge, a ver o impressionante 
círculo de pedras de lá, famoso 
pois, com 5.000 anos de idade, é 
considerado um dos monumentos 
mais enigmáticos da humanidade. 
Retornaremos ao final do dia a 
Cardiff para jantar e pernoitar.

12/AGO – SÃO PAULO / LONDRES
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros no 
embarque com destino a Londres, 
com escala a confirmar.

13/AGO – LONDRES / CARDIFF
Chegada ao aeroporto, recepção e 
prosseguimento de nossa viagem 
até Cardiff, capital do País de Gales 
desde 1955. Chegada ao hotel para 
alojamento e jantar.

15/AGO – CARDIFF / OXFORD
Café da manhã. Visita de Cardiff, que 
tem a maior parte de suas atrações 
turísticas localizadas no coração da 
cidade, razão pela qual faremos o 
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- 8 noites na Inglaterra
- 2 noites no País de Gales
- 5 noites na Escócia
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- Passeio no Snowdon Mountain Railway (trem de montanha)
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

saída:

12/AGOSTO/2020

Salisbury

®
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passeio caminhando. Veremos o 
Cardiff Market, um prédio vitoriano 
com o telhado de vidro que abriga 
o mercado da cidade, o Castelo de 
Cardiff, a principal atração turística 
da cidade e o Bute Park, em torno 
do castelo. Passearemos por 
Cardiff Bay, local muito aprazível e 
que abriga inúmeros restaurantes, 
onde poderemos almoçar. A tarde, 
prosseguimento para Oxford, 
cidade que abriga uma das 
faculdades mais conceituadas do 
mundo. Também é conhecida por 
servir de cenário para filmes de 
Harry Potter. Abracadabra! Jantar.

16/AGO – OXFORD / STRATFORD-
UPON-AVON / CHESTER / 
LIVERPOOL
Café da manhã. Hoje 
prosseguiremos para Stratford-
upon-Avon, onde conheceremos 
a casa de Shakespeare, o 
escritor inglês, e continuaremos 
para Chester, pequena cidade 
amuralhada e linda, que teve 
origem em uma fortaleza romana há 
mais de 2000 anos, com restos de 
termas públicas, de uma Catedral 

também muito interessante, e com 
suas ruas formadas por casas em 
estilo Tudor. Ao cabo de nosso 
dia, prosseguiremos até Liverpool 
– cidade dos Beatles, onde 
pernoitaremos. Jantar.

17/AGO – LIVERPOOL / 
SNOWDON MOUNTAIN RAILWAY 
/ CAERNARFON / SNOWDONIA / 
LIVERPOOL
Café da manhã. Hoje retornaremos 
ao País de Gales, pertencente 
ainda ao Reino Unido... Visitaremos 
o Parque Nacional de Snowdonia 
e, em Llamberis, subiremos por 
um trem de montanha – Snowdon 
Mountain Railway – até o topo 
da montanha, onde poderemos 
apreciar as excelentes vistas da 
região. E haja beleza natural! 
Seguiremos então para Caernarfon, 
onde apreciaremos o Castelo mais 
famoso e impressionante da região, 
datado do século XIII, que fazia 
parte de um conjunto de 8 castelos 
conhecidos como “Iron Ring”, ou 
anel de ferro. Regressaremos a 

Liverpool, atravessando o Parque 
Nacional, e passando pelas 
montanhas de Cumbria. Jantar.

18/AGO – LIVERPOOL / REGIÃO 
DOS LAGOS / GRETNA GREEN / 
GLASGOW
Café da manhã. Visitaremos esta 
cidade que, no início dos anos 60, 
era pouco mais que uma cinzenta 
cidade portuária da Inglaterra. 
Entretanto, associada a quatro 
simpáticos cabeludos, mudou a 
história da música, e da cidade 
também. Depois de Londres, talvez 
seja a cidade da Inglaterra mais 
visitada por estrangeiros. A cidade 
se divide em três áreas turísticas 
básicas: o centro tradicional, com 
sua rua peatonal concentrando o 
comércio, a seguir Mathew Street 
e adjacências, onde fica o famoso 
Cavern Club, região que forma a 
Beatlelandia, e finalmente a região 
portuária, conhecida como Albert 
Docks, onde fica o principal símbolo 
arquitetônico da cidade: o Liver 
Building, e também a prefeitura. 
Partiremos então rumo ao norte, 
passando pela região dos Lagos, 
até a fronteira com a Escócia, em 
Gretna Green (cidade famosa por 
seus casamentos). Chegaremos 
a Glasgow. Esta é a maior cidade 
da Escócia, e é também um dos 
mais antigos assentamentos da 
Europa. Trata-se de uma cidade 
extremamente dinâmica, e um dos 
mais influentes polos comerciais do 
mundo. Jantar.

Oxford

Liverpool

Cardiff

Região dos lagosCaernarfon



03
Lielu Turismo - R. Dr. Erasmo Teixeira de Assunção, 164 - Jd. Leonor - São Paulo - SP

(11) 3372-1440 / 3083-5720    -    www.lieluturismo.com.br    -    contato@lieluturismo.com.br

19/AGO – GLASGOW
Café da manhã. Visitaremos 
Glasgow hoje. Teremos a 
oportunidade de ver sua Catedral, a 
Grande Mesquita Central, as belas 
vistas da Universidade, a Câmara 
Municipal, George Square, e muito 
mais! Jantar.

20/AGO – GLASGOW / HIGHLANDS
Café da manhã. Hoje seguiremos 
viagem para Highlands, as terras 
altas, passando no caminho por 
Loch Lomond, Fort William, Lago 
Ness e Inverness, a maior cidade 
do norte da Escócia, e capital das 
Terras Altas, local de muitas lendas 
e tradições. É uma cidade pequena 
e tranquila, cortada pelo Rio Ness, 
mas cheia de histórias para contar.  
Acomodação em hotel da região e 
jantar.

21/AGO – HIGHLANDS / 
PITLOCHRY / STIRLING / 
EDIMBURGO
Café da manhã. Após nosso café 
da manhã revigorante, seguiremos 
para Pitlochry, onde visitaremos 
uma destilaria de whisky, com 
direito a prova! Ahhh, que alegria 

será!!! Continuaremos então, 
como nosso nível alcólico o 
permitir, até Stirling, cidade famosa 
pelas guerras da Independência. 
Visitaremos o Castelo de Stirling 
e prosseguiremos até Edimburgo. 
Jantar.

22/AGO – EDIMBURGO
Café da manhã. Hoje nosso 
dia será dedicado à cidade de 
Edimburgo. Conheceremos a 
Royal Mile, como são conhecidas 
as ruas que formam a principal 
via do centro histórico, o lendário 
castelo, o Palácio de Holyrood 
house, o antigo Parlamento, a sede 
dos Tribunais, New Town, National 
Gallery,  Carlton Hill - uma das sete 
colinas  convertida em “acrópole” 
ao construírem vários monumentos 
que recordam os de Atenas, 
comemorativos das vitórias sobre 
Napoleão – e muito mais! Jantar.

23/AGO – EDIMBURGO / 
JEDBURGH / DURHAM / YORK
Café da manhã. Deixaremos 
Edimburgo para trás, a seguir 
viagem até Jedburgh, onde 

visitaremos as ruínas de uma 
Abadia Beneditina. Seguiremos 
então para Durham, para visitar 
sua belíssima Catedral. E então 
chegaremos ao Condado de York, 
nosso destino para hoje. Jantar.

24/AGO – YORK
Café da manhã. Hoje visitaremos 
esta bela cidade de origem romana, 
com uma rica história ligada aos 
vikings e saxões – imaginem só a 
mistura! - e cortada pelo Rio Ouse. 
Veremos a maior Catedral gótica 
da Grã-Bretanha, conhecida como 
York Minster, um dos principais 
ícones da cidade, que levou mais 
de 250 anos para ficar pronta, ainda 
no final do século XV. É também 
uma das mais bonitas da Europa. 
Veremos a região conhecida como 
Shambles, com um monte de 
lojinhas legais e cafés. Visitaremos 
Clifford’s Tower, Micklegate - o 
mais importante entre os diversos 
portões da cidade, pois guardava a 
estrada que os ligava a Londres e 
por onde passavam reis e rainhas - 
e muito mais. Jantar.
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Confira nosso
parcelamento sem juros

25/AGO – YORK / CAMBRIDGE / 
LONDRES
Café da manhã. Nossa viagem 
hoje nos apresentará a pequena 
cidade universitária de Cambridge, 
pequena, entretanto famosa, 
considerada um dos melhores 
conjuntos em estilo Tudor da Grã 
Bretanha: Trinity College, Queens 
College, Igreja de Santa Maria, 
e outros lugares importantes 
serão nosso objetivo de hoje. E, 
ao cabo de nosso dia, finalmente 
chegaremos a Londres! Jantar.

26/AGO – LONDRES
Café da manhã. Hoje nosso dia 
será dedicado à visita da cidade 
de Londres. Símbolo do que foi o 
Império Britânico, esta metrópole 
cosmopolita, ao mesmo tempo 
aristocrática e alternativa, nos 
mostrará quão belo pode ser 
reunir história e modernidade, 
tanto em belezas naturais, quanto 
naquelas feitas por mãos humanas! 
Conheceremos o Parlamento, 
mais conhecido como Palácio 
de Westminster, a Abadia de 
Westminster, que é templo mais 
antigo e famoso da cidade, a Torre 
de Londres, onde ficam as “joias da 
coroa”, o Palácio de Buckingham, 
se possível com a troca da guarda, 
St. Paul’s Cathedral, a segunda 
maior do mundo - atrás apenas da 
Basilica de São Pedro, em Roma - 
o Big Ben – aquele relógio famoso 
que conhecemos de filmes - a 

Tower Bridge, ponte mais famosa 
da cidade, o London Eye, a roda 
gigante que se transformou em um 
dos ícones da cidade, o Palácio 
de Kesington, Piccadilly Circus, 
Trafalgar Square, Covent Garden, 
The Shard, o arranha-céu mais alto 
da União Européia – em vias de 
mudança... - e muito mais. Jantar.

27/AGO – LONDRES / 
CANTERBURY / LONDRES
Café da manhã. Hoje continuaremos 
nosso passeio por Londres 
e visitaremos tudo o que não 
conseguimos ontem. Seguiremos 
então para Canterbury onde 
visitaremos sua Catedral, um dos 
mais antigos e mais conhecidos 

templos do Cristianismo na 
Inglaterra. Jantar.

28/AGO – LONDRES / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

29/AGO – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 6.690
US$ 7.890

Taxas já inclusas
nossos preços são completos !

Cambridge

Canterbury

Londres


