Dia 1.- Barcelona – Edimburg. Sortida a l'hora prevista en vol cap a Edimburg. Arribada, trasllat
a l'hotel. Resta del dia lliure. Allotjament.
Dia 2.- Edimburg (MP) Esmorzar. Matí lliure. Dinar. A la tarda farem una visita guiada per la bella
capital d'Escòcia. La Ciutat Vella, de tall medieval, amb els seus edificis de pedra i el seu cèlebre
Milla Reial, dominada pel castell situat a la part alta d'un turó d'origen volcànic. La Ciutat Nova,
construïda entre els segles XVIII i XIX ens mostra l'eixample de la ciutat, on es van instal·lar les
famílies més poderoses, amb belles avingudes i exquisides places. Allotjament.
Dia 3.- Edimburg (AD).Esmorzar. Dia lliure. Possibilitat de realitzar una visita opcional al seu
cèlebre Castell, un dels més impressionants d'Europa. Allotjament.
Dia 4.- Edimburg - Destil·leria de whisky -Inverness - Llac Ness - Terres Altes (310 kms)
(PC) Esmorzar. Sortida en direcció a les cèlebres Terres Altes d'Escòcia. Visitarem una de les
famoses destil·leries de la zona incloent una degustació de whisky escocès. Continuació fins
Inverness, capital de les Terres Altes per dinar. De forma opcional es podrà realitzar un creuer pel
famós Llac Ness, visitant les ruïnes del cèlebre Castell de Urquhart. Arribada al nostre hotel a la
zona de les Terres Altes, sopar i allotjament.
Dia 5.- Terres Altes (PC) Esmorzar. Avui recorrerem la regió de Wester Ross, amb les seves
boniques costes, fiords, valls, llacs, cascades paradís natural on habitaven alguns dels clans més
importants del passat escocès. Començarem delectant-nos amb les Cascades Rogie. Seguirem la
nostra ruta travessant els boscos de Dundonnell fins arribar a la costa nord de la regió, amb els
seus immensos llacs que aboquen les aigües al Mar del Nord. Arribarem als Jardins de Inverewe,
on tindrem temps per visitar-los i descobrir l'exòtica riquesa natural que alberguen. Seguirem
vorejant la costa fins arribar a la petita localitat de Gairloch per menjar. A continuació, seguirem
per la zona oest de la regió, on el paisatge queda dominat per un dels llacs més grans d'Escòcia:
Loch Maree. Travessarem també la vall de Docherty, amb els seus elevats cims i les seves
praderies cobertes de atapeït verd. Retorn al nostre hotel de Terres Altes, sopar i allotjament.
Dia 6.- Terres Altes - Castell d'Eilean Donan - Illa de Skye -Fort William - Comtat d'Argyll
(PC) Esmorzar. Avui recorrerem una de les valls més espectaculars del país, la Vall de Shiel, amb
els seus boscos i immensos llacs, fins arribar al Castell d'Eilean Donan, unit a terra ferma per un
pont de pedra, aquesta és l'estampa més coneguda d'Escòcia. Temps lliure. Dinarem en un
restaurant proper al castell. A continuació, arribarem a la localitat de Kyle of Lochals per creuar
l'espectacular pont que ens porta a una de les illes més famoses del país, l'Illa de Skye.
Recorrerem els bells paisatges del sud de l'illa fins arribar a Armadale per agafar el ferri que ens
porti cap a Mallaig. Continuarem des d'allà la nostra ruta per la zona dels grans llacs. Farem una
parada a Fort William als peus de Ben Nevis i portar garemos per sopar al nostre hotel del Comtat
d'Argyll. Sopar i allotjament.
Dia 7.- Comtat d'Argyll -Parc Nacional del Llac Lomond i Trossachs-Glasgow (PC)
Esmorzar. Recorrerem els bells paisatges del Parc Nacional del Llac Lomond, el més gran del
país i lloc predilecte d'esbarjo per als escocesos fins a arribar a la ciutat més cosmopolita i
dinàmica d'Escòcia: Glasgow. Dinar. A la tarda, farem una visita guiada per la ciutat per descobrir
els seus racons més interessants. Sopar i allotjament.
Dia 8.- Glasgow - Edimburg - Barcelona Esmorzar. Matí lliure. Possibilitat de realitzar una
excursió opcional de mig dia a la localitat de Stirling. Tarda lliure. A l'hora prevista trasllat a
l'aeroport d'Edimburg per sortir en vol de tornada. Arribada i fi del viatge.
JUNY: 17 – 24
JULIOL: 1 – 8 – 15 – 22-29

AGOST: 5 – 12 – 189 – 256
SETEMBRE: 2

PREU JUN – SET :
PREU 01/07- 23/07- 26/08 :
PREU 29/07- 20/08 :

1.380 € / PERSONA.
1.540 € / PERSONA.
1.675 € / PERSONA.

El preu inclou: Passatges aeris en vol regular classe turista. - Trasllat aeroport - hotel aeroport. - Allotjament en hotels categoria turista superior / primera en habitacions dobles amb
bany o dutxa. - Règim alimentari, 7 esmorzars, 5 dinars i 4 sopars (sense begudes). - Transport
en autocar amb aire condicionat segons programa. - Guia acompanyant de parla hispana durant
el circuit. - Guies locals per a les visites d'Edimburg i Glasgow. - Entrades a Destil·leria de
whisky i Jardins Inverewe. - Travessa en vaixell des de la illa de Skye a Mallaig. - Audio
individual a les visites. - Assegurança de viatge. - Taxes d'aeroport i suplement de carburant
(subjectes a modificació).
El preu no inclou: Entrades a museus o monuments (excepte en els llocs indicats) begudes,
propines.

turisme@fatec.cat www: fatec.cat
Notas importantes:
- El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.
- Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
Información aérea:
Vuelos regulares ida y vuelta. Traslado de entrada y salida. En caso de haber escalas o suplementos, será notificado por nuestro
departamento de reservas. Los horarios de vuelos comunicados en la confirmación de la reserva, podrán sufrir modificaciones por
parte del touroperador, hasta el momento de la emisión de los billetes aéreos.
Nota: Estos precios están basados en clase "Tarifa Básica", es posible que a la hora de confirmar los vuelos se haga con un
suplemento de clase "Tarifa Media o Alta". Sujeto a disponibilidad; plazas limitadas.Precios exclusivos de la web para reservas
efectuadas a través de la misma o el 902

Servei ofert per Nautalia viatges als clients de Turisfatec fins al 31-12-2018 Turisfatec és aliena als termes i les condicions del servei ofert per Nautalia
Viatges, S.L. i, per tant, no és responsable en cap cas de possibles incidències, perjudicis o conflictes que puguin derivar-ne de l’ús.

Departament de Grups Catalunya. Cr. Mallorca, 272 – 274. 08037. BARCELONA

