
ESCÒCIA i EDIMBURG          
Del 30 maig al 6 de juny 2023 8 dies

Fer un passeig per les Highlands,
observar les aigües del Llac Ness,
visitar una destil·leria de Whisky... 
Terra beneïda dels amants de les
tradicions, tresor gelosament guardat
pels caminants i bressol de mites i
llegendes, l'antic regne Picto és una
destinació plena de sorpreses i
descobriments. 

Terra de Castells i d'història, de
paisatges verds i clima canviant.

Haggis, gaita i Kilt son sense cap dubte
el segell de la tradició escocesa. 

ESCÒCIA

2.468€ + Tax



30 MAIG (Dimarts)
PUNT D'ORIGEN – BARCELONA – EDIMBURG                
Trasllat a l’Aeroport del Prat. Sortida a la tarda en vol directe. Arribada
a Edimburg i trasllat al centre de la ciutat,  capital d’Escòcia. Sopar i
allotjament a l'hotel. 

31 MAIG (Dimecres)
EDIMBURG - PALAU HOLYROOD - ROYAL MILE - CASTELL
D'EDIMBURGH
Esmorzar. Al matí farem un recorregut panoràmic: la Ciutat Nova
Georgiana, patrimoni de la UNESCO, Princess Street, Charlotte
Square, George Street, St Andrews Square... Des de Carlton Hill
observarem les millors vistes de la ciutat,  el monument de l’almirant
Nelson, el Parlament escocès, dissenyat pel català Enric Miralles, i el
monument dedicat a l’escriptor Walter Scout. Visita  del Castell
d’Edimburg ubicat sobre una roca volcànica que domina la ciutat,
l’edifici més emblemàtic d’Escòcia visible a desenes de quilòmetres.
Dinar. Visita del bellíssim palau-residència de la reina d’Anglaterra de
Holyrood, construït al segle XV. A la tarda, recorregut amb guia local
per la Royal Mile. amb els seus carrerons, Victoria Street amb les
seves botigues emblemàtiques i cases de colors. 
Sopar i allotjament a l’hotel.

01 JUNY (Dijous) 
EDIMBURG -  KELPIES - CULROSS - STIRLING - GLASGOW                                  
Esmorzar. Sortirem cap a l'oest per conèixer les ciutats, pobles i i
paisatges fora de la capital. Començarem la visita en el parc dels
Kelpies, unes escultures gegants que representen el passat
industrial i les llegendes del país. Travessarem el riu Forth i farem
una parada a Culross, Aquells que hagin vist la sèrie d'Outlander
podran meravellar-se amb alguns dels escenaris utilitzats per la
gravació de la famosa sèrie i gaudirem del petit poble medieval.
Continuació per visitar el monument a William Wallace, des d'on
tindrem una fantàstica panoràmica de la regió, Dinar. 
A la tarda visitarem el castell de Stirling, fonamental en la defensa
contra els anglesos. Continuació fins a Glasgow.  
Sopar  i allotjament a l'hotel.

02 JUNY (Divendres)
GLASGOW 
Esmorzar. Visita de la ciutat més gran d'Escòcia. Farem un recorregut
panoràmic amb parades per anar coneixent els racons més atractius
de la ciutat, visitarem la Catedral de Glasgow, la Necròpolis i farem
parada al museu de la Religió. Dinar. A la tarda visitarem el Museu de
Kelvingrove i el Riverside Museum on comprovarem que Glasgow es
una ciutat cosmopolita i oberta al món. Resta de tarda lliure.
Sopar i allotjament a l'hotel .

ESCÒCIA



03 JUNY (Dissabte)
GLASGOW – LOCH LOMOND - INVERARAY - GLENCOE- FORT
WILLIAM                                                     
Esmorzar. Sortida en direcció al nord  per trobar els paisatges
naturals més impressionants del país. Ens endinsarem al Parc
Nacional del llac Lomond i els Trossachs.
Farem un petit passeig a peu per la vora del llac i visitarem el
poble de Luss. Continuarem el viatge fins a Inveraray, localitat
costera. Dinar. A la tarda  travessarem el conegut Vall de 
 Glencoe, famós pel clan dels Mc Donald, un espectacle
muntanyós i natural com en queden pocs a Europa. Farem
varies parades per gaudir dels paisatges.
A la tarda arribada a Fort William situada a la vora del fiord
Linnhe. Sopar i allotjament a l'hotel.

04 JUNY (Diumenge)
FORT WILLIAM - FORT AUGUSTUS - LLAC NESS - INVERNESS                       
Esmorzar  i sortida cap a Fort Augustus. Durant el recorregut
veurem el Ben Nevis, la muntanya més alta del Regne Unit.
Parada per veure les rescloses del canal de Caledònia, una
obra d'enginyeria del s. XIX que funciona fins a dia d'avui. Farem  
petit creuer pel llac Ness. Dinar. A la tarda arribarem a
Inverness, capital de les Terres Altes. Allà farem un tour en el
que coneixerem els llocs més emblemàtics com el Castell i la
Catedral. Sopar i allotjament. 

05 JUNY (Dilluns) 
INVERNESS - PITLOCHRY - PERTH
Esmorzar i sortida  per recórrer part dels pobles victorians
d'Escòcia. A primera hora visitarem el museu a l'aire lliure més
gran d'Escòcia per conèixer com vivien els escocesos, farem
una parada a les barraques de Ruthven i visitarem l'últim lloc
de les rebel·lions Jacobites. Després ens acostarem fins a
Pitlochry població que conserva l'encant victorià i coneguda
per les nombroses botigues de tot tipus. Dinar. A la tarda
visitarem una destil·leria de whisky i coneixerem com s'elabora
aquesta típica beguda escocesa. 
Continuació fins a Perth, sopar i allotjament. 

06 JUNY (Dimarts)
PERTH - DUNDEE - ST ANDREWS - BARCELONA - PUNT
D'ORIGEN
Esmorzar i sortida cap a Dundee capital del disseny al Regne
Unit. Farem una breu parada davant del Museu V&A per
contemplar la seva extraordinària arquitectura i per observar de
prop el RRS Discovery, un impressionant vaixell de fusta 
 construït al 1901. i que la seva primera missió va ser l'exploració
de l'Antartida. Visita de St. Andrews a peu visitant els punt més
importants de la localitat. Dinar. A la tarda trasllat a l’aeroport
d’Edimburg per sortir en vol directe cap a Barcelona. 
Arribada i trasllats als punts d'origen.

ESCÒCIA



Trasllat punt d'origen - aeroport - punt d'origen.
Guia acompanyant de Viatjalia Destins.
Vols directes Barcelona - Edimburg - Barcelona.
Facturació d'una maleta 23kg.
Autocar privat amb seients assignats.
Guia local de parla castellana.
Pensió Completa excepte dinar del primer dia. 
Hotels 3* i 4* 2 nits  Edimburg, 2 nits Glasgow, 1 nit Fort
William, 1 nit Inverness i 1 nit a Perth.
Servei de ràdio-guies.
Entrades i visites incloses descrites a l'itinerari.
Assegurança d’assistència i cancel·lació.

.

SERVEIS INCLOSOS

Suplement habitació individual:    468 €                

SERVEIS OPCIONALS  

PREU PER PERSONA  

2.468€ + 147€ Tax 
En base a 25 persones

Passaport amb validesa de 6 mesos.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Rambla Nova 39, Igualada

viatjaliadestins.cat

938 017 892

info@viatjaliadestins.cat

Comercial Girona i Barcelona
(Montse Thomas) 674 447 596

Comercial Lleida i Tarragona
(Sònia Barata) 660 191 514

Despeses cancel·lació: 
CONDICIONS GENERALS

              De 35 - 25 dies: 25%
              De 24 - 15 dies: 60 %
              De 14 - 0 dies: 100 %

               
 

10/03/2023


