CRUZEIRO PELAS ILHAS BRITÂNICAS
19 DE JULHO, 2019
• À bordo do Norwegian Spirit, 12 noites navegando pelos mares do norte e
desembarcando em cidades singulares da Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de
Gales.
• Hospedagem em Londres, incluindo visita guiada e dia livre para aproveitar tudo que
cidade mais icônica da Inglaterra e do Reino Unido tem a oferecer!
• Visita à Edimburgo, capital da Escócia e orgulhosa cidade repleta de história e
cultura. Incluindo visita ao seu imponente Castelo e à uma destilaria do famoso
malte escocês.
• Incluindo paradas em Kirkwall e Holyhead. Visitas à Inverness e Glasgow, uma
das cidades mais agitadas da Grã-Bretanha.
• Em Belfast, visita ao Titanic Belfast, situado em prédio de design futurista, que conta
a história do famoso transatlântico que afundou em 1912.
• 2 noites em Dublin, capital da Irlanda. Incluindo visita à fábrica da Cerveja
Guinness, localizada em um tradicional bairro comercial. Tempo livre para aproveitar o
melhor da cidade, incluindo a histórica região de Temple Bar.
19 de Julho de 2019 – Sexta-feira
BRASIL - LONDRES
Apresentação no Aeroporto de Guarulhos para embarque em voo com destino à
Londres.
20 de Julho de 2019 – Sábado
LONDRES
Chegada ao aeroporto de Londres, recepção e traslado ao Hotel Millennium
Gloucester (ou similar). Dia livre para exploração da cidade mais icônica da Inglaterra
e do Reino Unido. Dinâmica e tradicional ao mesmo tempo, repleta de museus
mundialmente famosos, pubs animados, lojas para todos os gostos e monumentos
históricos obrigatórios para quem visita a capital. Para os mais clássicos, sugerimos
dar uma espiada na Abadia de Westminster, na troca da guarda em Buckingham e no
imponente Parlamento Britânico. Aproveite para caminhar nas redondezas, onde estão
o belíssimo Parque St. James e a famosa praça Trafalgar. Explorar o movimentado
distrito de Convent Garden, repleto restaurantes, bares e mercados também é uma
excelente pedida! E para os mais aventureiros, que tal caminhar pelo bairro de
Candem Town? Oferecendo uma atmosfera única, podemos avistar pessoas de todas
as tribos, mercados e lojas curiosas, que vendem de tudo um pouco. Londres é plural!

21 de Julho de 2019 – Domingo
LONDRES - SOUTHAMPTON - EMBARQUE NORWEGIAN SPIRIT
Pela manhã, visita guiada de Londres, incluindo seus principais pontos de interesse.
Em horário a ser determinado, transfer ao porto de Southampton para embarque no
Norwegian Spirit. Navegando pela costa das Ilhas Britânicas, desfrutaremos da beleza
da Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales à bordo de confortável navio em
sistema de pensão completa.
22 de Julho de 2019 – Segunda-feira
NORWEGIAN SPIRIT (NAVEGANDO)
Café da manhã à bordo. Enquanto navegamos, poderemos desfrutar dos serviços que
este confortável navio pode nos oferecer. Desfrute de deliciosos restaurantes, bares,
Casino, Spa e piscinas, enquanto passamos por belas cidades medievais, castelos e
incríveis construções antigas. Com uma grande quantidade de Patrimônios da
Humanidade, charmosas regiões e algumas das mais notáveis metrópoles do mundo,
navegar pelas Ilhas Britânicas é mergulhar em história e cultura meio à paisagens
idílicas. Uma viagem inesquecível!
23 de Julho de 2019 – Terça-feira
EDIMBURGO
Após o café da manhã, início do passeio guiado por Edimburgo, orgulhosa cidade
repleta de história e cultura. Visita ao Castelo de 1.400 anos, debruçado sobre um
rochedo de granito, com vista de toda cidade. A imponente construção, onde viveu
Mary Stuart, a lendária rainha escocesa decapitada por sua prima inglesa, guarda as
jóias da Coroa Escocesa e é a histórica sede dos regimentos militares do país, os
Royal Scots. Veremos ainda o Palácio de Holyroodhouse, residência oficial da Rainha
Elizabeth, Catedral St Gilles e outros monumentos. Visita à uma destilaria do famoso
malte escocês e retorno ao Norwegian Spirit.
24 de Julho de 2019 – Quarta-feira
INVERNESS
Café da manhã à bordo. Desembarque no Porto de Invergordon, nos arredores de
Inverness, típica cidadezinha das Highlands Escocesas. Adentrando esta misteriosa
região, cenário de filmes como “Coração Valente” e “Highlander”, chegaremos ao Lago
Ness, reputado esconderijo de Nessie, o famoso monstro aquático. Visita as ruínas do
Castelo de Urquhart, com mais de 1.000 anos de história e paisagem dramática. Não
deixe de provar iguarias típicas como o uísque e o haggis, tradicional prato escocês!
Retorno ao Norwegian Spirit.
25 de Julho de 2019 – Quinta-feira
KIRKWALL
Café da manhã à bordo. Ancoragem em Kirkwall, maior cidade e capital do
Arquipélago de Orkney. Possibilidade de participação em passeio OPCIONAL
organizado pelo navio (idioma à confirmar) incluindo visitas à aldeia neolítica de Skara
Brae - local mais antigo que as pirâmides do Egito -, Círculo de Pedra em Brodgar,
Pedras Fixas de Stenness e Stromness, uma das aldeias costeiras mais pitorescas da

Escócia. Para os que preferirem explorar a cidade, as atrações são a Catedral St.
Magnus, as ruínas do Palácio do Conde e o Palácio do Bispo. Nos pubs da cidade é
possível provar tradicionais pratos de salmão e cordeiro. No comércio, produtos de
cashmere, uísques e artesanatos.
26 de Julho de 2019 – Sexta-feira
GLASGOW
Café da manhã à bordo. O nosso navio segue o Rio Clyde até o centro de uma das
cidades mais agitadas da Grã-Bretanha. Glasgow ostenta uma mistura de joias
arquitetônicas, desde castelos antigos e uma magnífica catedral do século 12 até o
chique urbano dos bairros revitalizados com bares e restaurantes ultramodernos. Em
nossa visita guiada veremos o Museu e Galeria de Arte de Kelvingrove, St Mungo’s
Cathedral, People’s Palace e muitos outros prédios em estilo Vitoriano e Art-Nouveau,
herança da prosperidade comercial da cidade entre os séculos XVIII e XX.
27 de Julho de 2019 - Sábado
BELFAST
Após café da manhã, saída para passeio de dia inteiro pela capital da Irlanda do
Norte. Localizada entre a costa e as montanhas, Belfast é uma cidade desafiante, que
emergiu de décadas de conflito para um presente vibrante. Rejuvenescida e
novamente em evidência, é uma cidade movimentada, com atmosfera única. Visita ao
Titanic Belfast, situado em prédio de design futurista, que conta a história do famoso
transatlântico que, em 1912, afundou em sua viagem inaugural ao colidir com um
iceberg. Retorno ao Norwegian Spirit.
28 de Julho de 2019 - Domingo
HOLYHEAD
Café da manhã à bordo. Ancoragem em Holyhead. Possibilidade de participação em
passeio OPCIONAL organizado pelo navio (idioma à confirmar) incluindo visita ao
Conwy Castle, considerado por muitos como o mais impressionante de todos os
castelos galeses. Na sequência, passaremos pela costa de Scapa Flow, principal base
naval da Grã Bretanha durante as I e II Guerra Mundial.
29 de Julho de 2019 – Segunda-feira
DUBLIN
Passeio panorâmico por esta cidade onde a história remonta à Era Viking e vestígios
deste fascinante passado seguem vivos nas ruelas da cidade antiga. A milenar Dublin
conta com maravilhosas catedrais e igrejas, galerias de arte, museus e edifícios
históricos, mas é conhecida, acima de tudo, por suas praças Georgianas e
esplêndidos jardins públicos, como, por exemplo, a entrada da Trinity College – parte
de nosso itinerário. Conheceremos também a Catedral de São Patrício, repleta de
capelas cheias de vitrais magníficos. Em sua nave principal está enterrado Jonathan
Swift, autor de “As Viagens de Gulliver”. Visita à fábrica da Cerveja Guinness,
localizada em um tradicional bairro comercial. Em 7 andares de muita interatividade e
história, a atração mostra como a icônica cerveja escura foi importante

economicamente para a cidade – um passeio interessantíssimo até para quem não é
apreciador de cerveja.
30 de Julho de 2019 – Terça-feira
DUBLIN
Café da manhã à bordo. Dia livre. Aprecie os cantinhos verdes da cidade, como
Merrion Square, que abriga a estátua do famoso poeta Oscar Wilde. A região
belíssima, onde podemos notar diversos edifícios em estilo georgiano originais.
claro, não deixe de se perder pelas ruas de Temple Bar, bairro mais boêmio
movimentado da cidade, cheio de pubs por todos os lados! Imperdível!
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31 de Julho de 2019 - Quarta-feira
CORK
Tour Panorâmico pela cidade e visita ao Castelo de Blarney. O termo “blarney” foi
introduzido na língua inglesa pela Rainha Elizabeth I, significando uma conversa
camponesa percebida como ilusória, sem ser ofensiva. No castelo atual, construído
em 1446 pelo Rei Dermot McCarthy, veremos as elegantes galerias vitorianas e sua
belíssima pinacoteca. Retorno ao Norwegian Spirit.
01 de Agosto de 2019 – Quinta-feira
PORTLAND
Café da manhã à bordo.Vale a pena estar no convés quando o navio estiver chegando
ao porto. De um lado, emoldurada pelas águas de uma baia, a atraente estância
balneária georgiana de Weymouth, Do outro lado, a Ilha de Portland (na verdade uma
península) se eleva a 150 metros do mar. Uma curiosidade é que desta região vem a
famosa pedra de Portland, calcário do período jurássico usado para construir
importantes edifícios britânicos - como Palácio de Buckingham. A sugestão para esta
parada é aproveitar o transporte oferecido pelo Porto para a zona portuária de
Weymouth, uma das mais pitorescas do Reino Unido. O porto está abarrotado de
pubs, restaurantes, salões de chá e lojas especializadas. Do outro lado da ponte, as
principais ruas comerciais são St Mary Street, St Thomas Street e St Alban Street, com
lojas de diversas marcas conhecidas, bem como mais pubs e restaurantes.
02 de Agosto de 2019 – Sexta-feira
SOUTHAMPTON - STONEHENGE - BATH - LONDRES
Café da manhã à bordo. Desembarque em Southampton e continuação com destino à
Londres. No percurso, conheceremos o misterioso sítio de Stonehenge. Considerado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, trata-se de um círculo de cerca de cem
metros de diâmetro formado por enormes pedras sobrepostas. Historiadores estudam
como os grandes blocos foram colocados e encaixados numa época em que os únicos
instrumentos eram madeira e ossos! Conheceremos também a autêntica cidade
britânica de Bath, repleta de prédios georgianos, lindos jardins e um clima provinciano
único. Traslado e acomodação no Hotel Millennium Gloucester (ou similar).

03 de Agosto de 2019 – Sábado
LONDRES - BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, traslado ao aeroporto para
embarque em voo com destino ao Brasil.
CATEGORIA DE ACOMODAÇÃO NO NORWEGIAN SPIRIT
CABINE INTERNA
Uma excelente cabine, com muitas das mesmas comodidades de uma cabine externa;
tudo o que você precisa para relaxar.
Decks
4,5,6,8,9,10,11
Localização
Proa, popa
Tamanho: 13 m2
CABINE EXTERNA
Ótimas vistas e rápido acesso a toda a diversão a bordo.
Deck
5,6
Localização
Proa
Tamanho: 14 m2
PARTE TERRESTRE + MARÍTIMA + AÉREA em Classe Econômica
PESSOAS POR
CABINE

PREÇO POR
PESSOA

SUPLEMENTO P/
ALOJAMENTO
INDIVIDUAL (NO
NAVIO E NOS HOTÉIS)

CABINE INTERNA

2

4.304,00 EUR

1.989,00 EUR

CABINE EXTERNA

2

4.685,00 EUR

2.370,00 EUR

CABINE EXTERNA
COM VARANDA
(SOB CONSULTA)

2

6.211,00 EUR

3.895,00 EUR

CATEGORIA

TAXAS PORTUÁRIAS, GOVERNAMENTAIS E DE SERVIÇO
EM DUPLO

EM SINGLE

CABINE INTERNA

759,00 EUR

CABINE INTERNA

1.180,00 EUR

CABINE EXTERNA

776,00 EUR

CABINE EXTERNA

1.253,00 EUR

CABINE EXTERNA
COM VARANDA

781,00 EUR

CABINE EXTERNA
COM VARANDA

1.812,00 EUR

TAXAS
AEROPORTUÁRIAS

225,00 EUR

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de crédito ou boleto
bancário.Taxas pagas junto da entrada.
PARTE AÉREA INCLUÍDA
- BA246
(19 JUL)
- BA247
(03 AGO)

SÃO PAULO / LONDRES
LONDRES / SÃO PAULO

15:30 - 06:55
22:25 - 06:20

CONSULTE DISPONIBILIDADE E VALOR DO ACRÉSCIMOS PARA EMBARQUE
EM OUTROS AEROPORTOS.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos em classe econômica para os trechos (1) São Paulo / Londres; (2)
Londres / São Paulo
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) com cobertura até
55.000EUR. Cobertura para cancelamento de viagem (conforme condições): até
4.000USD (**Esta opção é facultativa, ficando reservado ao cliente o direito de não
adquirir este Seguro – cujas respectivas coberturas e condições estão expressamente
previstas no pacote de viagem. O cliente poderá optar, caso seja do seu interesse em
adquirir plano com coberturas diferenciadas, devendo, neste caso, nos consultar
previamente sobre a possibilidade e respectivas condições).
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com café da manhã
diário;
• Refeições mencionadas no programa;
• Taxas de entrada mencionadas no programa;
• Traslados e tours com guia falando português ou espanhol. Sempre que necessário –
e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Serviço de maleteiros no hotel em Londres (1 mala por pessoa).
• Todos os traslados segundo o itinerário.
IMPORTANTE: Na chegada e na saída, traslados incluídos apenas para aqueles que
embarcarem nos vôos estipulados para o grupo. Passageiros que optarem por
comprar apenas a Parte Terrestre do Tour não terão direito à traslados, que poderão
ser adquiridos separadamente.

HOTELARIA

• 1+1 noites no Hotel Millennium Gloucester (ou similar) em Londres, com café da
manhã;
• 12 noites no Norwegian Spirit (ou similar), em sistema de pensão completa;
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas
etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, etc;
• Qualquer item não mencionado como incluso.
• Vistos de Turismo para portadores de Passaporte emitido por país para os quais o
mesmo é necessário (favor consultar).
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
- A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 10% do valor da Parte Terrestre
- Entre 30 e 21 dias do início da excursão; retenção de 20% do valor da Parte
Terrestre
- A menos de 21 dias do início da excursão; retenção de percentuais superiores aos
acima referidos, atingindo à 100% do valor do Tour, desde que correspondentes a
gastos efetivamente comprovados pela agência perante a EMBRATUR, efetuados em
decorrência da desistência do usuário.
Consulte o contrato de adesão em www.blanctour.com.br

