
ESCÒCIA:  CASTELLS I PAISATGES DE LES TERRES ALTES, ILLA DE SKYE 
        DEL 30 DE JUNY AL 07 JULIOL   7 nits / 8 dies, en pensió  completa  

DIA 30. (Diumenge) COMARQUES –BARCELONA – EDIMBURG 

Trasllat a Barcelona  el mati presentació a l'aeroport per embarcar en el 
vol cap a Edimburg  a les  17.40 h  Arribada a les  19.40 h assistència i 
trasllat a l'hotel. Ciutat amb més encant del Regne Unit. Capital d'Escòcia.   

DIA 1. (Dilluns) EDIMBURG 

Panoràmica de la ciutat, veurem el llegendari Castell, que s'eleva 
com per art de màgia sobre el centre urbà i que encara guarda les Joies 
de la Corona Escocesa. El Palau de Holyrood, avui dia residència oficial 
dels monarques anglesos quan estan de pas per Edimburg. Seguirem  
la Royal Mile , encantador barri de pintorescs carrerons. També visitarem 
el Parlament. Dinar. Tarda lliure per passejar pels bonics  carrers  de la 
ciutat. 
     DIA 2. (Dimarts) EDIMBURG – TERRES ALTES 

Esmorzar i sortida amb destí a les Terres Altes . Visitarem una  destil·ladora de whisky per  veure com es 
produeix aquesta famosa beguda seguint mètodes tradicional. Anirem cap a Inverness, capital natural i 
administrativa de Terres Altes,Tarda per descobrir molts encants i atractius d'Inverness. 
DIA 3. (Dimecres) TERRES ALTES 

Sortida per visitar  el mític Llac Ness, de 37 km de longitud i uns impressionants 226 metres de profunditat que bé 
podrien amagar al famós monstre. Realitzarem un passeig en barca fins a l'espectacular Castell Urquhart, d'origen 
incert.Dinar.Continuació a Wester Ross, és una de les rutes més 
impressionants cap a la costa. També visitarem Loch Maree, el 
quart llac més gran d'Escòcia amb les seves espectaculars vistes. 
Continuarem a l'antic poble pesquer de Gairloch i finalment 
 Inverewe Gardens. 
  DIA 4. (Dijous) TERRES ALTES AREA FORT WILLIAM/OBAN 

Esmorzar. A través d'espectaculars paisatges de cascades i llacs 
arribarem al  "Castell d'Eilean Donan".  S'alça en una illa on 
conflueixen tres rius, un enclavament de singular bellesa. Continuació cap a l'illa de Skye, la més gran i septentrional 
de les Hèbrides Interiors. És la segona illa més gran d'Escòcia i destaca pel seu dramàtic paisatge i per l'abundància 
d'antics Monuments i castells. Dinar . Continuarem  fins a Armadale, on embarcarem en el ferri que surt cap 
a Mallaig. Sopar  i allotjament a la regió. 
DIA 5. AREA FORT WILLIAM/OBAN-GLENCOE- GLASGOW  

Esmorzar. Sortida en Direcció a Glencoe, la vall més famosa d'Escòcia per la bellesa dels seus precipicis i abruptes 
pendents.  Continuarem a la zona muntanyosa dels  Trossachs on podrem visitar el Castell de Stirling. Dinar . 
Continuarem a Glasgow. És la ciutat més gran de tot el país, amb uns 600.000 habitants.  
DIA 6. (Dissabte) GLASGOW  

Panoràmica de la meravellosa ciutat victoriana de Glasgow amb la seva gran mesquita central, la gran Catedral, la 
fabulosa Universitat, l'ajuntament, George Square, Buchanan Street, Dinar.Tarda lliure en la qual podrà 
opcionalment realitzar la visita a New Lanark, per la riba del riu Clyde.  És un poble del segle XVIII, meravellosament 
reconstruïda.  
DIA 7. (Diumenge) GLASGOW-EDIMBURG- ESPANYA 

Esmorzar i, temps lliure  per passejar per Glasgow  el mati. Dinar  no inclós  ( no s’inclou el dinar  perquè el vol d’avió 
pot tenir canvis  a última hora ) desprès de dinar  trasllat a  l’aeroport  d’Edimburg   per  sortir a les 20.10 h  cap a  
Barcelona. Arribada a  les  24,00 i trasllat a comarques. 
Preu per persona  en   habitació  doble  :   1796 €   ( places limitades )   Suplement individual:  425 € 
Assegurança cancel·lació opcional.El guia del circuit  donarà temps lliure  a  Edimburg, 
Inverness i Glasgow. Qui vulgui podrà aprofitar el temps lliure per passejar per 
aquestes boniques ciutats o optar per fer unes excursions complementàries (preu a 
part,si es volen les tres  aprox.150 €) 
EL PREU   INCLOU  :   Trasllats a l’aeroport de Barcelona, Avió Barcelona– 
Edimburg/Edimburg – Barcelona, Pensió completa des de el primer sopar fins l’últim 
esmorzar (sense begudes) - Visites incloses en descripció programa  // Autocar  durant 
tot el recorregut -  Guia acompanyant i guia  des de  l’arribada i fins al final ,Passeig en 
barca pel Llac Ness, destil·leria de Whisky, illa de Skye, Castell de Eilean Donan (sense 
entrades), Castell d’Stirling (amb entrades).-  Assegurança de viatge Caser. 


