
Escocia. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia VUELING: BARCELONA – 
EDIMBURG – BARCELONA. 

•Trasllats aeroport – hotel – 
aeroport. 

•Estada de set nits en Hotels 3*. 

•Pensió completa durant tot 
l’itinerari. 

•Visites segons itinerari. 

•Explorer Pass: Castell Stirling, 
Castell Urquhart i Castell Edimburg. 

•Entrades al Scotch Wiskey 
Experience, Inverewe Gardens, 
Scone Palace, Royal Yacht 
Britannia, excursió de mitja hora 
aproximadament pel llac Ness i 
Catedral de Glasgow. 

•Guia local de parla espanyola 
durant tot el recorregut. 

•Guia acompanyant des de 
Barcelona. 

•Documentació de viatge. 

•Assegurança cancel�lació i 
assistència en viatge. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Taxes d’aeroport (55 € a 
confirmar el dia d’emissió del 
bitllet). 

•Begudes durant els àpats inclosos. 

•Maleters a aeroports i hotels. 

•Propines a guia i xofer. 

•Serveis no especificats amb 
anterioritat.  
 

Del 12 al 19 d’agost de 2018. 

12 ag. BARCELONA – EDIMBURG – 
GLASGOW 
Presentació a l’aeroport de Barcelona, 
terminal 1, mostradors de la 
companyia VUELING a les 15.30 
hores.. Sortida amb el vol VY/7815 a 
les 17.35 hores. Arribada a Edimburg 
a les 19.25 hores. Assistència i trasllat 
per carretera fins a Glasgow. 
Acomodació a l’HOTEL. Allotjament. 
 
13 ag. GLASGOW 
Pensió completa. A primera hora, 
visita de la ciutat de Glasgow. 
Continuació fins a Stirling, coneguda 
com la “terra de William Wallace”, 
visita del castell símbol de la cultura 
escocesa. Tornada a Glasgow. 
Allotjament. 
 
14 ag. GLASGOW – FORT WILLIAM 
– TERRES ALTES 
Pensió completa. Sortida cap a 
Aviemore. En ruta contemplaran 
formosos paisatges, la silueta de la 
muntanya més alta del Regne Unit, el 
Monte Nevis. Arribada a Fort William i 
passeig pels animats carrers. 
Continuació cap a  Aviemore a les 
Terres Altes. Acomodació a l’HOTEL. 
 
15 ag. TERRES ALTES – LLAC NESS 
– ILLA DE SKYE – TERRES ALTES 
Pensió completa. Sortida cap el Llac 
Ness. Recorregut en barca pel mític 
llac. Visita del Castell d’Urquhart i 
recorregut pels paisatges més 
espectaculars del país fins al Castell 
de Eilean Donan i l’illa de Skye, 
creuaran el pont per entrar a l’illa. 
Recorregut per l’illa. Tornada a l’hotel. 
Allotjament. 
 
16 ag. TERRES ALTES – WESTER 

 

ROSS – INVERNESS 
Pensió completa. Al matí, 
descobriran la regió de Wester Ross, 
paisatges de natura salvatge. 
Continuació fins als Jardins 
d’Inverewere a Inverness. A la tarda, 
visita de la ciutat d’Inverness. 
Trasllat a l’HOTEL. Allotjament. 
 
17 ag. INVERNESS – EDIMBURG 
Pensió completa. Sortida cap a 
Edimburg. En ruta, visita del Palau 
Scone, on fins a finals del segle XIX 
eren coronats els reis escocesos. 
Arribada a Edimburg. Allotjament a 
l’HOTEL. 
 
18 ag. EDIMBURG 
Pensió completa. Visita panoràmica 
incloent el Castell que domina la 
ciutat, la zona del port on es trobar el 
Royal Yacht Britannia i el Palau de 
Holyrood. Temps lliure. Allotjament. 
 
19 ag. EDIMBURG – BARCELONA 
Esmorzar i dinar. Al matí, 
realitzaran la visita de la Scotch 
Wiskey Experience, viatge a bord 
d’un barril per a conèixer les diferents 
etapes d’elaboració del wisky, 
degustació i visita a la col�lecció més 
gran del món d’aquest licor. A l’hora 
concertada, trasllat a l’aeroport. 
Tràmits d’embarcament. Sortida amb 
el vol de la companyia VUELING 
VY/7816 a les 20.05 hores. Arribada 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble 2.515 € 
Supl. individual    450 € 

NOTA: Preu calculat per a un mínim 
de 20 persones. Qualsevol alteració en 
la data de sortida, tarifa aèria, 
nombre de participants o serveis 
terrestres implicaria una variació en el 
preu final.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
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