
Informações e Inscrições:   Clube PT Lisboa zcs@clubept.pt 
Notas: 1 - Reservas no Clube PT, com pagamento sinal 438,00 € por pessoa. Restante pos-

sibilidade pagamento até mais 4 mensalidades. Pagamento Final até final Julho. 
2 - Para garantir disponibilidade de lugar, o sinal deve ser efectuado com a maior brevidade. 

Programa Escócia:  
 1ºdia: Ponto de encontro no Aeroporto Humberto Del-gado, 2h30 antes do voo. 6h20: Voo TP1314 com desti-no a Manchester e chegada às 9h10. Viagem de auto-carro: Manchester – Glasgow (370km), com almoço em Penrith, restaurante a designar.  17h: Hora prevista para chegada ao hotel, em Glasgow, e formalidades de admissão aos quartos – Tempo livre para descanso. 19h: Jantar em restaurante, a designar. Após o jantar, passeio em Glasgow, com destaque para a Buchanan Street e George Square. Alojamento no Motel One Glasgow***. (Nos quartos Twin, o hotel não tem separação física entre as camas). 
 2ºdia: 8h30: Viagem para Oban passando pelo Par-
que Nacional Loch Lomond e The Trossachs. O tour inclui paragem num dos Centros de Visitantes do Par-que Nacional e caminhada de grau fácil, com cerca de 2km, pelo Parque Florestal Rainha Isabel I. Almoço em restaurante a designar e continuação do percurso pas-sando junto ao Castelo Kilchurn e com paragem na 
Igreja de St Conan. Chegada ao Hotel em Oban. Pas-seio pelo centro de Oban. Alojamento, com jantar incluído, no Oban Royal Hotel***. 
3ºdia: Manhã: Visita a Fort William. Destaque evidente para o Centro de Visitas do Ben Nevis – Ben 
Nevis: o ponto mais elevado do Reino Unido. Almoço em Fort William, restaurante a designar. Tarde: Percurso, em autocarro, desde Fort William até Glenfinnan. Acompanharemos a linha ferroviá-ria por onde passa o afamado Jacobite Train, o comboio a vapor da saga Harry Potter. A paragem em Glenfinnen coincidirá com a passagem do comboio no magnífico viaduto de Glenfinnan. Oportu-nidade, também, para ficar a conhecer o monumento em honra às batalhas inseridas no Levante Jaco-bita de 1715, localizado nas margens do Lago Shiel. Alojamento, com jantar incluído, no Oban Royal Hotel***. 
4º dia: Tour de dia inteiro pela Ilha de Mull e Ilha de Staffa. 6h30: Saída do hotel para acesso ao ferry e travessia Oban – Craignure (Ilha de Mull). Viagem, em autocarro, para Tobermory. À chega-da, embarque e passeio de barco, com duração média de 5 horas, até à Ilha de Staffa (Ilha parte da Reserva Nacional, conhecida pelas suas colunas de basalto hexagonais. Destaque para a Gruta de Fingal). Regresso à pitoresca Tobermory (Ilha de Mull) e tempo livre para apreciar esta pequena localidade piscatória. Almoço volante, será disponibilizado pelo hotel (Sanduiche, fruta, biscoito e sumo) 16h30: Comparência no termi-nal de Craignure para travessia de ferry, Craignure - Oban. Alojamento, com jantar incluído, em Oban, Royal Hotel***. 

Continua na Página seguinte 

“Escócia” de 1 a 9 Setembro (9 Dias) 

“Embarque numa viagem rumo à Escócia e descubra um país único, apaixonante e cheio de histórias 
fascinantes! Dos castelos dos clans ao whisky puro malte, do kilt ao inconfundível som da gaita de 

foles, há coisas que só existem na Escócia. Venha e deixe-se encantar pela cultura escocesa! 
Uma proposta do Clube PT, com a “Transserrano”, numa viagem cultural e turística,  

com tudo incluído (consulte programa). 
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Clube PT Zona Centro Sul 21 3194750 963453809 zcs@clubept.pt 
Facebook.com/cptcentrosul/ www.clubept.pt 

Continuação do Programa Escócia: 

5º dia: Viagem de 3h desde Oban até às margens do Lago Ness. Visita ao Castelo de Urquhart e passeio de barco, com duração de 1 hora, no Lago Ness. Almoço em restaurante, a designar. Tarde: Visita a Inverness, locais a designar. Alojamento, com jantar incluído, no Pentahotel Inver-ness***. 
6º dia: Visita ao Museu Highlanders e Forte George, impressionante fortaleza abaluartada, consi-derada uma das mais poderosas da Grã-Bretanha e que permanece inalterada desde a sua construção, em 1769. Almoço em restaurante a designar e viagem para Aberdeen com visita e prova em destilaria a definir. Chegada ao Hotel em Aberdeen, passeio pelo centro de Aberdeen. Alojamento, com jantar incluído, no Copthorne Hotel****, ou similar. 
7º dia: Manhã: Castelo de Dunnottar (entrada não incluída) e St Andrews, com entrada na Catedral em ruínas. Almoço livre em Anstruther – localidade piscatória (Existem vários restaurantes e snack-bars na localidade, recomendamos o afamado Anstruther Fish Bar). Tarde: Stirling - Monumento a William Wallace, com visita ao seu interior – Salão de Armas, Salão dos Heróis, Salão Real e Piso da Coroa. Após a visita, viagem para Edimburgo. Alojamen-to no Motel One Edinburgh-Princes*** (Todos os quartos do hotel são equipados somente com cama de casal). Jantar em restaurante, a designar. 
 8º dia: Dia inteiro dedicado a Edimburgo. Visita, com guia local, incluindo a entrada no Castelo de 
Edimburgo, Catedral de Sto. Egídio, Palácio de Holyroodhouse e HMY Britannia – antigo iate da família real britânica, nomeadamente, da Rainha Isabel II. Almoço e jantar em restaurante, a designar. Alojamento no Motel One Edinburgh-Princes*** (Todos os quartos do hotel são equipados somente com cama de casal). 
9º dia: Manhã: Centro de Visitantes The Helix, onde se encontram as majestosas esculturas de 30 metros de altura, The Kelpies - monumento à herança alimentada pela força dos cavalos em toda Escócia. Roda de Falkirk - passeio de 60 minutos pelo Canal com subida e descida através da Roda. Almoço em restaurante junto à Roda de Falkirk. Viagem para o aeroporto de Edimburgo. 17h25: Voo KLM com destino a Schiphol (Amesterdão) - escala de 1h. 20h55: Voo KLM com destino a Lisboa e che-gada prevista para as 22h50. 
DATA: 1 a 9 de Setembro de 2020. PONTO DE ENCONTRO: 4h00: Comparência no aeroporto de Lisboa, Terminal 1, junto à Farmácia. 
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“Escócia” de 1 a 9 Setembro (9 Dias) 

Inclui: 
- Voo TAP Lisboa-Manchester, com uma peça de bagagem 
até 21 kg e respetivas taxas; 
- Voo KLM Edimburgo-Schiphol-Lisboa, com uma peça de 
bagagem até 23 kg e respetivas taxas; 
- Todo o percurso descrito, em autocarro de turismo; 
- Acompanhamento Trans Serrano durante todo o percur-
so; 
- Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados 
ou similares; 
- 7 almoços em restaurante + 1 almoço volante; 
- 8 jantares; 
- Guia local em Edimburgo, Português ou Espanhol; 
- Entradas nos locais/monumentos conforme programa; 
- Taxas hoteleiras e turísticas e IVA – regime das agências 
de viagem; 
- Seguro de viagem. 

Não Inclui: 
- Almoço do 7º dia; 
- Bebidas às refeições (em todos os locais será dispo-
nibilizada água – não engarrafada); 
- Gratificação ao motorista; 
- Extras de caráter pessoal. 
Preços parceria Clube PT, por pessoa:  
- Preço Sócios Clube PT em Q. Duplo: 2.057,50€ 
- Preço Acompanhantes em Q. Duplo: 2.080,00€ 
- Quarto Individual: + 350€ 
- Sinal de reserva: 438,00€ por pessoa 
- Pagamento Final até: 29 Julho 2020 

Possibilidade pagar em 5 prestações de 438,00€ 
(Acerto no final) 

Inscrições no Clube PT Lisboa 


