REINO UNIDO ALÉM DO ÓBVIO
C OT S WO L D S , PA Í S D E G A L E S & C O R N U A L H A

• Saída: 09.Maio.2020 •
• A belíssima região de Cotswolds, onde reina a essência singular da
Inglaterra. Visita a diversos vilarejos bucólicos como Bibury, Bourtonon-the-water e muito mais. Hospedagem em Oxford e Stratfordupon-avon, a cidade do dramaturgo Shakespeare.
• Hospedagem em Bath, cidade Patrimônio Mundial da UNESCO.
Visitas à Wells, Glastonbury e Cardiff, capital do país de Gales.
• A magnífica Cornualha, península que sai do extremo sudoeste
da Inglaterra, mais conhecida como a Terra do Rei Arthur. Incluindo
visita ao Monte St. Michael, Land’s End e Saint Ives, belíssima vila de
pescadores.
• Para fechar com chave de ouro: 3 noites em Londres, com visita a
Exeter e ao imperdível Chelsea Flower Show, mais conhecido como
A Grande Exposição de Primavera, realizada nos terrenos do Royal
Hospital Chelsea. Uma experiência singular!
09.05.20 • BRASIL / LONDRES
Em horário a ser determinado, apresentação no Aeroporto de
Guarulhos para embarque com destino a Londres.
10.05.20 • LONDRES / OXFORD
Chegada ao aeroporto de Londres, recepção e continuação com
destino a Oxford, situada às margens do Rio Tâmisa. Essa encantadora
cidade universitária é considerada por muitos como a cidade britânica
mais charmosa de todas! Um privilêgio estarmos aqui, onde a atmosfera
nos remonta a outra época. Faremos uma visita panorâmica de Oxford,
apreciando diversos pontos de interesse. Hospedagem no Hotel Spires
(ou similar).
11.05.20 • OXFORD / COTSWOLD WILDLIFE PARK / OXFORD
Café da manhã no hotel e saída para um passeio inesquecível no Parque
Cotswold Wildlife, uma das principais atrações de Oxfordshire. Aqui
se encontra uma das coleções zoológicas mais bonitas do país diante
de cenários lindíssimos! Poderemos ver girafas, lêmures, rinocerontes
e muito mais a poucos metros de distância. Uma experiência única!
Retorno à Oxford e tarde livre. Aproveite!
12.05.20 • OXFORD / BLENHEIM / BUDFORD / BIBURY / STRATFORD
Café da manhã no hotel. Nossa primeira visita do dia é o magnifico
Palácio de Blenheim, Patrimônio Mundial da UNESCO. Este monumental
palácio rural, situado em Woodstock, possui uma rica história e uma
beleza estonteante. Seguiremos com destino à Budford e Bibury,
pitorescos vilarejos localizados na região de Cotswolds. Aqui veremos a
essência singular da Inglaterra, imersos em um cenário deliciosamente
bucólico, com um emaranhado de cidadezinhas lindíssimas e uma
atmosfera típica da Idade Média! Chegada em Stratford-Upon-Avon e
hospedagem no Hotel Indigo (ou similar).

13.05.20 • STRATFORD-UPON-AVON
Café da manhã no hotel. Hoje visitaremos Stratford, a cidade de
Shakespeare. Aqui nasceu e morreu o grande dramaturgo, criador de
Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth e Otelo. Cortada pelo Rio Avon,
a cidade preserva sua típica arquitetura Tudor, último estágio da
arquitetura medieval. Aproveite!
14.05.20 • STRATFORD-UPON-AVON / BROADWAY / STOW-ON-THEWOLD / BOURTON-ON-THE-WATER / STRATFORD-UPON-AVON
Café da manhã no hotel. Saíremos para visita da bela e histórica
Broadway, a mais alta das cidades de Cotswolds. Em seguida,
conheceremos
Stow-On-The-Wold,
uma
cidade
mercadeira
encantadora. Talvez essa seja a mais conhecida dos pequenos
vilarejos da área. Ainda hoje, conheceremos Bourton-on-the-water,
a pequena veneza no coração de Cotswolds. Eleita regularmente
uma das mais bonitas aldeias da Inglaterra, aqui aproveitaremos um
tempo tranquilo à beira do rio Windrush, com suas belas pontes por
toda parte! Retorno à Stratford-Upon-Avon.
15.05.20 • STRATFORD-UPON-AVON / CHIPPING CAMPDEM / BATH
Após o café da manhã, saída com destino à Bath. No caminho, visita
panorâmica de Chipping Campdem, com suas charmosas casas de
pedra em tons alaranjados! Chegada à Bath e visita guiada dessa
belíssima cidade, destino de bem-estar desde os tempos romanos!
Sua deslumbrante arquitetura georgiana cor de mel nos transporta
diretamente aos romances de Jane Austen! Um privilégio nos
hospedarmos nessa singular cidade, Patrimônio Mundial da UNESCO.
Teremos a oportunidade de conhecer os banhos romanos, a atração
histórica mais antiga e mais famosa da cidade. Hospedagem no Hotel
Hilton (ou similar).

16.05.20 • BATH / WELLS / GLASTONBURY / BATH
Café da manhã no hotel. Saíremos para conhecer a região famosa
pela lenda do Rei Arthur e a Rainha Guinevere. Dominando todo o
horizonte está Tor, uma colina com formato ovalado e suas misteriosas
camadas. Visita a Wells, a menor cidade da Inglaterra, no coração
de Somerset. Continuaremos com destino a Glastonbury, com suas
raízes celtas! Uma visita inesquecível! Retorno à Bath.
17.05.20 • BATH / CARDIFF / BATH
Após café da manhã, saída com destino a Cardiff, capital do País de
Gales. Aqui veremos a Igreja de São João Batista, construção prémedieval localizada no centro da cidade. Também veremos o seu belo
castelo em estilo gótico e outros pontos de interesse. Se o país de
Gales é a “terra dos castelos”, Cardiff definitivamente é sua capital!
Retorno à Bath.
18.05.20 • BATH / DARMOUTH / PLYMOUTH
Café da manhã no hotel. Hoje nos despedimos de Bath e seguimos
com destino à Darmouth, vibrante cidade portuária com seu casario
do século XVII aconchegados numa colina e descendo em direção ao
Rio Dart. Seja desfrutando um passeio de barco pelo rio ou visitando
algum de seus diversos museus e lojas de antiguidades, passar um
dia em Dartmouth é uma das formas ideais de conhecer o fascinante
interior da Inglaterra. Continuaremos com destino à Plymouth,
vibrante cidade à beira-mar com bela vista da baia e do Canal da
Mancha. Hospedagem no Hotel Jurys Inn Plymouth (ou similar).
19.05.20 • PLYMOUTH / MONTE ST. MICHAEL / LAND’S END / ST.
IVES / PLYMOUTH
Café da manhã no hotel. Conhecido simplesmente como “a
montanha”, o Monte St. Michael é uma ilha de maré localizada na
chamada Baía do Monte, no extremo oeste da Cornualha, em frente
à cidade de Marazion. Famosa por sua semelhança (não apenas no
nome) com o Monte Saint-Michel da Normandia, essa ilha inglesa tem
os seus encantos particulares! Originalmente, o edifício que coroa
o topo da Ilha era um convento beneditino, dedicado ao Arcanjo
Miguel. Belíssimo! Continuaremos com destino à Land’s End, extremo
sudoeste da Grã-Bretanha. Pense em uma linda área pitoresca,
cheia das mais antigas minas de estanho. Não à toa, essa região é
considerada Patrimônio Mundial da UNESCO. Para fecharmos o
dia com chave de ouro, conheceremos a jóia da costa norte - Saint
Ives, uma bonita vila de pescadores com becos encantadores que
atravessam o centro. Um belo dia no litoral acidentado da Cornualha,
a costa do Rei Arthur!
20.05.20 • PLYMOUTH
Após café da manhã, saída para uma caminhada guiada por Plymouth,
o lar de algumas das atrações mais impressionantes e conhecidas
de todo o Reino Unido. Com uma história pra lá de interessante,
há alguns locais fascinantes a serem visitados na área que data do
século XV em diante, como os famosos degraus de Mayflower, onde
os peregrinos zarparam rumo descoberta da América do Norte.
Veremos diversos pontos de interesse, como alguns dos monumentos
antigos que agregam grande interesse à paisagem e ao patrimônio
local. Restante da tarde livre!
21.05.20 • PLYMOUTH / EXETER / LONDRES
Após o café da manhã saída para Exeter, uma das cidades mais
vibrantes, atraentes e historicamente interessantes da Inglaterra.
Veremos alguns dos pontos que refletem sua rica história, como, suas
exclusivas passagens subterrâneas, a magnífica catedral, a imponente
muralha romana e o belo cais. Continuação com destino à Londres.
Hospedagem no Hotel London Park Plaza Westminster (ou similar).
22.05.20 • LONDRES / CHELSEA FLOWER SHOW
Café da manhã no hotel. Saída para explorarmos a magnífica Londres
em breve visita passando por diversos dos seus principais pontos
turísticos. Ainda hoje, conheceremos juntos o Chelsea Flower Show,
um dos eventos de exposição de flores mais prestigiados do mundo!
Veremos o melhor do design de jardins e paisagismo inovador.
Apreciaremos espaços modestos ao ar livre transformados em jardins
cativantes. Aqui, o rústico combina com reviravoltas modernas e
elegantes, resultando em designs de jardins ousados e inesquecíveis!

23.05.20 • LONDRES
Dia livre para exploração da cidade mais icônica da Inglaterra e do
Reino Unido. Dinâmica e tradicional ao mesmo tempo, repleta de
museus mundialmente famosos, pubs animados, lojas para todos
os gostos e monumentos históricos obrigatórios para quem visita a
capital.
24.05.20 • LONDRES / BRASIL
Em horário adequado traslado ao aeroporto de Londres para
embarque com destino ao Brasil. Chegada e embarque para sua
cidade de origem.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos Internacionais em Classe Econômica (São Paulo/
Londres e Londres/São Paulo);
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com
café da manhã diário;
• Taxas de entrada / ingressos para: Parque Cotswold Wildlife,
Blenheim Palace, Castelo de Cardiff, Termas Romanas em Bath,
Chelsea Flower Show;
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre e
fluvial da excursão. IMPORTANTE: O Guia Brasileiro acompanha o
grupo caso o tour alcance um número mínimo de passageiros.
• Traslados e passeios com guia falando português, espanhol ou inglês.
Sempre que necessário - e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Todos os traslados segundo o itinerário em veículos privativos.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado
(1 mala por pessoa).
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) Cobertura até 60.000USD. Cobertura para cancelamento de viagem
(conforme condições): até 5.000USD (**Esta opção é facultativa.
Consulte). IMPORTANTE: Traslados aeroporto/hotel/aeroporto
incluídos apenas para aqueles que embarcarem nos voos indicados
para o grupo.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Vistos de Turismo para portadores de passaporte emitido por países
para os quais o mesmo é necessário (favor consultar);
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires,
lavanderia, gorjetas etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de
voos e ferries, doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries
PARTE TERRESTRE + ÁEREA
POR PAX EM DUPLO

EUR 5.400,00

SUPLEMENTO SINGLE

EUR 1.590,00

TAXAS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

TAXAS AEROPORTUÁRIAS

EUR 210,00

• CONSULTE PARTE AÉREA INCLUÍDA •
• Para parte aérea, documentacão, preços atualizados, condições de
pagamento, cancelamento e mais informações, consulte.
• Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Disponibilidade mediante ato da reserva. Valores convertidos em reais
no câmbio do dia no ato da compra.

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

