
EDIMBURG

HIGHLANDS

Natura, castells i llegendes

Durada: 10 DIES 
Sortides: 11 juny / 13 setembre

EDIMBURG - FIFE - ST. ANDREWS
PERTH - PITLOCHRY - AVIEMORE
WHISKY TRAIL - INVERNESS - LLAC NESS 
ILLA SKYE - GLENCOE - LLAC AWE - OBAN 
LLAC LOMOND - GLASGOW

ESCÒCIA

VIDEO

Edimburg - Forth Bridge

6

GLASGOW



 6   ILLA SKYE - GLENCOE - LLAC AWE - OBAN
Esmorzar. Des d’Armadale embarcarem al port de 
Mallaig per seguir el camí de les illes, considerada 
una de les rutes més escèniques del món. Passarem 
per Fort William i La Vall de Glencoe, les muntanyes 
de Buchaille Etive Moor. Impressionants les vistes del 
paisatge escocès. Finalitzem al bucòlic Oban, situat a 
la costa oest d’Escòcia, a la vora del riu Aray. Sopar.

 7 OBAN - LLAC LOMOND - GLASGOW
Esmorzar. Vorejant el Llac Fyne, continuarem cap al 
sud-est fins a arribar a la vora del famós Llac Lomond. 
Stirling va ser testimoni de les furioses batalles de les 
Guerres d’Independència (1297), va ser la victòria 
militar més gran de William Wallace (Braveheart), el 
líder de la resistència escocesa contra els anglesos. 
Visitarem el Castell de Stirling, sobre el promontori 
rocós que domina la regió. Arribada a Glasgow. 
Sopar.

 8 GLASGOW
Esmorzar. Avui visitarem Glasgow, la ciutat més gran 
d’Escòcia, i la tercera del Regne Unit. Centre històric, 
amagat rere de la façana industrial i les fileres de 
cases georgianes. Carrers bulliciosos, ambient 
nocturn i cultural, plena de pubs i cafès. Catedral de 
St. Mungo i Provard’s Lordship, la casa més antiga 
de la ciutat. Merchant City, la zona més vibrant de la 
ciutat. Destaca la Gallery of Modern Art. Sopar.

 9 GLASGOW - EDIMBURG
Esmorzar. Al matí tindrem un temps lliure abans de 
marxar a Edimburg. No oblidarem visitar els seus 
Pubs i gaudir del seu ambient. Sopar.

 10 EDIMBURG  BARCELONA
Esmorzar. Vol de retorn a Barcelona.

 1 BARCELONA  EDIMBURG
Quedarem amb el nostre guia acompanyant Baraka 
2 hores abans de la sortida del vol. A la tarda, farem 
la visita panoràmica de la ciutat d’Edimburg . 
Sopar i allotjament.

 2 EDIMBURG
Esmorzar. Avui visitarem la ciutat, descobrint 
l’elegant Georgian New Town (s. XVII) i l’històric Old 
Town. Edimburg és la segona ciutat més visitada 
del Regne Unit, i seu del parlament escocès. 
Passejarem per la Milla Reial i visitarem el Castell 
d’Edimburg. A la tarda tindrem un temps lliure 
per gaudir de la ciutat. Sopar.

 3 EDIMBURG - FIFE - ST. ANDREWS - PERTH - 
PITLOCHRY - AVIEMORE
Esmorzar. Anirem cap al nord, creuarem Forth Bridge i 
viatjarem pel Regne de Fife. Arribarem a St. Andrews, 
on hi ha la universitat més antiga del país. Catedral i 
Castell de St. Andrews. Ruta cap a Perth, antiga capital 
d’Escòcia i seu de la corona Escocesa fins al 1437. 
Paisatges de les Terres Altes. Parada a Pitlochry, típic 
poble comercial famós a l’època victoriana per ser 
ciutat de vacances de l’alta societat. Sopar.

 4 (AVIEMORE) WHISKY TRAIL - INVERNESS 
Esmorzar. Seguirem la ruta del famós whisky 
trail per Speyside. Visitarem una destil·leria amb 
degustació. Continuarem cap al nord, passant per 
la bella catedral medieval d’Elgin. Farem una visita 
panoràmica d’Inverness. Retorn a Aviemore. Sopar.

 5 AVIEMORE - LLAC NESS - ILLA SKYE
Esmorzar. Al matí recorrem la vora del Llac Ness, per 
intentar albirar al famós monstre Nessie. Visita de les 
ruïnes del Castell de Urquhart. En ruta cap a l’oest, 
passem pel Castell Eilean Donan, fins a l’Illa de Skye. 
Extraordinàries vistes dels Cuillin Hill. Sopar.

CONSULTA L’ITINERARI SOBRE EL MAPA I MIRA EL VIDEO D’AQUEST VIATGE A LA WEB Preu: 3.150 euros

Informació d’interès:

El preu inclou:

* Vols internacionals directes amb Vueling.
* Allotjament en hotels de 4* a Glasgow i 
Skye i 3* sup a la resta.
* Esmorzar bufet o escocès en els hotels.
* Sopars als hotels o en restaurants 
seleccionats.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 10 persones.
En el cas de grups inferiors a 10 persones hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
guia local per a tot el viatge.
* Guia local de parla castellana durant el 
viatge. 
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport.
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:

* Extres en els hotels.
* Dinars
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:

Suplement individual: 480 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -150 euros
Consulteu suplements per vol en classe 
business.

7Min 10 / 25 Max -1 hora No


