ESCÒCIA MÀGICA
EDIMBURG – ROSSLYN CHAPEL – LINLITHGOW – STIRLING
CASTELL DE BLAIR – LLAC NESS – URQUHART – LLAC LOMOND
ILLA MULL – ILLA IONA – GLENCOE – GLENFINNAN - TOBERMORY
DIA 1: Origen – Edimburg
Sortida del punt d’origen direcció
l’aeroport e Girona, al arribar a Edimburg
una guia estarà esperant amb el bus que
ens traslladarà a l’hotel, fer el checking
sopar i allotjament a l’hotel.
VOL: 17:55 – 19:35
DIA 2: Edimburg
Dia sencer Edimburg, després d’esmorzar
amb la nostre guia començarem un
recorregut per el centre de la capital
Escocesa, tor caminant per la Milla Real
entrarem a la Catedral de Saint Giles,
seguidament visitarem el parlament
Escocès obra de l’arquitecta Català Enric
Miralless, pujarem a Calton Hill des de on
podrem tenir les millors vistes de la ciutat,
i acabarem el recorregut en el monument
a Walter Scott, dinarem en un restaurant
de la zona i a la tarda anirem a visitar el
Museu Nacional d’Escòcia, tindrem lliure
fins l’hora de sopar i allotjament a l’hotel.
DIA 3: Edimburg
Desprès d’esmorzar segon dia a
Edimburg, visita al Castell una Fortaleza
al cim d’un turo d’origen volcànic en el
centre de la ciutat, després dinar en
restaurant cèntric, visitarem Mary Kings
Close un carreró del segle XVII situat
sota els edificis del Old Town al acabar
tindrem una estona lliure fins l’hora de
sopar i allotjament a l’hotel.
DIA 4: Edimburg – Rosslyn Chapel.
Desprès d’esmorzar sortirem amb bus
direcció Rosslyn Chapel un temple del

segle XV a on descobrirem una
arquitectura singular i fascinant, de
tornada a Edimburg el bus ens deixarà a
Dean Village un barri de conte situat en el
vell mig de la ciutat, dinarem, última
tarda a Edinburgh lliure fins l’hora
indicada per la guia per sopar i
allotjament a l’hotel.
DIA 5: Edimburg – Linlithgow – Stirling
Castell de Blair - Aviemore
Avui sortirem cap a les terres altes, de
camí pararem a Linlithgow per visitar el
seu palau que data del segles XV,
continuant arribarem al Castell de Stirling
una fortalesa construïda entre els segles
XIV i XV, dinarem i a la tarda ens
pararem al Castell de Blair que va ser
construït el 1629, Abans d’arribar a
Aviemore, ens pararem a una Destil·leria,
que ens faran una degustació i una
explicació de la beguda mes coneguda de
Escòcia el Whisky, després arribada a
Avierrmore, sopar i allotjament a l’hotel.
DIA 6: Aviemore – Urquhart – Llac Ness
Fort August – Glenfinnan – Glencoe
Oban
Desprès d’esmorzar petita visita a la ciutat
de Inverness per marxar tot seguit a veure
el mític Llac Ness a on a la seva ribera
trobarem el castell de Urquhart, seguirem
la nostre ruta fins a Fort August per fer
una visita aquesta petita població,
seguidament anirem al viaducte de
Glenfinnan per on passa el famós tren de
Harry Potter
Glencoe
una
vall
escruixidora d’escòcia la carretera que la
travessa ens portarà a veure algun dels

8 DIES AVIO
SORTIDA: 10/06/18

Preu: 1.690€
Taxes: 125€
Sup.Individual: 475€
Paga i senyal de: 500€
al fer la reserva
Resta abans del:
30/04/18
Preu garantit fins el:
15/03/18
EL VIATGE INCLOU:
 Autocar Local tot el
recorregut
 Guia local per tot el
recorregut
 4 nits hotel a Edimburg
 1 nit hotel a Aviemore
 1 nit hotel a Oban
 1 nit hotel a Craignure
 Tots els àpats menys el
sopar de tornada que
estarem en ruta.
 Begudes no incloses
 Entrades previstes en el
programa
 Assegurança de viatge i
anul·lació
 Suplement assegurança
anul·lació garantida del
88%: 50€ (contractar en el
moment de la reserva del
viatge.)
 Suplement per recollir a la
mateixa població consultar

VIATGES ROVIRA - Carrer Major, 25, 17190 Salt, Girona – Tel. 972 230 560 – www.ViatgesRovira.com

paisatges mes espectaculars del viatge,
finalment arribarem a Oban sopar i
allotjament a l’hotel.
DIA 7: Oban – Illa de Iona – Illa de Mull
Tobermory - Craignure
Desprès d’esmorzar agafarem el Ferry per
anar a la Illa de Mull i un altre Ferry que
ens portarà a la Illa de Iona, a on
visitarem la seva Abadía, dinarem i a la
tarda agafarem el Ferry que ens portarà
altre cop a la Illa de Mull a on farem un
recorregut i visitarem Tobermory un
pintoresc
poble
de
pescadors,
seguidament anem Craignure, sopar i
allotjament a l’hotel.

DIA 8: Craignure – Oban – Aeroport
Edimburg - Girona
Desprès d’esmorzar agafarem el Ferry de
Craignure a Oban per anar a Luss el
poblet mes bonic just els peus del llac
Lomond a on dinarem, seguidament
durant el recorregut farem una petita
panoràmica per Glasgow i tot seguit
anirem a l’aeroport de Edimburg per
agafar el vol de tornada a Girona, al
arribar un bus ens estarà esperant per
portar-nos al lloc d’origen. Fi del Viatge.
Vol: 20:00 – 23:40
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