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05 Juliol – Edimburg – Stirling – Glenturret – The Hermitage (Dunkeld) – Aviemore 

 

ITINERARI: 

 

 
 
Trasllat des de la nostra terminal fins a l’aeroport de Barcelona; tràmits de facturació i sortida en vol destí 

Edimburg. Arribada a l’aeroport d’Edimburg (vol pendent), i trasllat a l’Hotel previst. Sopar, i  allotjament. 

 

 
 

Esmorzar a l’hotel i sortida per realitzar la visita de dia complet de la ciutat d’Edimburg, on veurem la 

“New Town” Georgiana, Princess Street, Charlote Square, George Street, St Andrews Square… i pujarem a 

Carlton Hill per admirar les vistes de la ciutat… 

Dinar en un restaurant local. 

Ben dinat, visitarem el Castell d’Edimburg, que es sens dubte l’atracció mes visitada de la ciutat. 

Acabada la visita, retorn a l’hotel. Sopar, allotjament 

 

 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Stirling, ciutat de gran importància en la història d’Escòcia, i que va ser 

testimoni de cruentes batalles per la seva independència. La batalla de Stirling Bridge, en 1927 i coneguda 

per la pel·lícula “Braveheart”, fou la victòria més gran de William Wallace, el qual es convertir en líder 

indiscutible de la resistència escocesa. Visita del Castell de Stirling, un dels més majestuosos i importants 

d’Escòcia. Acabada la visita, visitarem la destilería Glenturret, la mes antiga d’Escocia, on tindrem un tast 

inclos. Continuarem fins arribar a “The Hermitage”, bosc màgic de Perthshire que va ser dissenyat 

originalment com a lloc d’esbarjo al segle XVIII per als ducs d'Atholl. 

Aqui podrem admirar les “ Black Linn Falls”, magnifiques catarates d’aigua on el riu Braan s'estavella en 

les profundes piscines d'escuma que hi ha a sota. Dinar en ruta en un restaurant local. 

Ben dinat, seguirem el cami passant pel pintoresc poble de Pitlochry 

construït a l’època victoriana als voltants del primer boom turístic que es 

va desenvolupar a Escòcia. Continuarem passant pel Castell de Blair fins 

arribar a la zona d’ Aviemore. 

 

Sopar i allotjament a l’hotel Macdonald Aviemore Resort 4*. 

04 Juliol - Edimburg 

03 Juliol – Terminal – Barcelona -Edimburg 

ESCÒCIA 

Edimburg – Stirling – Glenturret – The Hermitage - Aviemore 

Inverness – Llac Ness – Castell Elian Donan – Illa Skye -Fort William – 

Glencoe – Castell d’Inveraray - Glasgow  

Sortida del 3 al 10 juliol 2019   /  Durada 8 dies  



 

06 Juliol – Aviemore – Inverness 

07 Juliol – Gairloch – Castell Eilean Donan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben dinat es podrà fer una un creuer pel llac Ness

per a la seva visita (Creuer i visita del Castell OPCIONAL)

Continuació fins arribar a Gairloch. 

 

 

 

Esmorzar i sortida cap al Castell Eilean Donant per a la seva visita, 

d’Escòcia unit des de finals del segle XIII als clans MacKenzie i MacRae.

Continuació fins arribar a l’Illa de Skye a traves del “Skye Bridge” i fi

podrem admirar les meravelloses vistes.

Continuarem cap al nord fins arribar a 

de roca que es pot veure a quilòmetres de distància. Storr va ser creat per

una massiva terra antiga deixant un dels paisatges més fotografiats

món. Dinar en ruta en un restaurant local.

Continuarem la ruta fins al famós 

Una mica més amunt, podrem admirar les vistes des 

Com a part de la serralada Trotternish,

 altiplans i pinacles de roca que creen una bonica bellesa natural.

Ja descendint una mica mes, arribarem fins a 

bellesa natural. 

A l’hora prevista, empendrem el cami de tornada cap a Gairlo

 

 

 

Inverness – Llac Ness – Gairloch 

Castell Eilean Donan – Illa de Skye – Gairloch 

Esmorzar a l’hotel i sortida per a realitzar un recorregut amb un tren de 

vapor que ens portara a través del Parc Nacional de Cairngorms 

1 hora aproximadamen. Gaudirem d’un bonic paisatge de bosc i 

muntanyes fins arrivar a Broomhill on ens estará esperant l’autocar per 

seguir en direcció Inverness. 

Dinar a Inverness a un restaurant local. 

un creuer pel llac Ness que ens portara fins a les runes del Castell Urquhart 

per a la seva visita (Creuer i visita del Castell OPCIONAL) 

Continuació fins arribar a Gairloch. Sopar i allotjament a l’hotel 

Castell Eilean Donant per a la seva visita, un dels més romàntics i fotografiats

d’Escòcia unit des de finals del segle XIII als clans MacKenzie i MacRae. 

Continuació fins arribar a l’Illa de Skye a traves del “Skye Bridge” i fins arribar al “Kilt Rock” 

admirar les meravelloses vistes.  

Continuarem cap al nord fins arribar a Old Man of Storr, un gran pinacle 

de roca que es pot veure a quilòmetres de distància. Storr va ser creat per 

deixant un dels paisatges més fotografiats del 

Dinar en ruta en un restaurant local. 

Continuarem la ruta fins al famós Kilt Rock per admirar les seves vistes.  

Una mica més amunt, podrem admirar les vistes des Quiraing. 

Trotternish, s’han creat alts penya-segats, 

creen una bonica bellesa natural. 

Ja descendint una mica mes, arribarem fins a Fairy Glen, una altra 

A l’hora prevista, empendrem el cami de tornada cap a Gairloch. Sopar i allotjament a l’hotel
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recorregut amb un tren de 

vapor que ens portara a través del Parc Nacional de Cairngorms durant 

Gaudirem d’un bonic paisatge de bosc i 

on ens estará esperant l’autocar per 

que ens portara fins a les runes del Castell Urquhart 

un dels més romàntics i fotografiats 

“Kilt Rock” des d’on 

Sopar i allotjament a l’hotel,  



 

08 Juliol – Gairloch – Fort William 

09 Juliol – Glasgow - Edimburg

10 Juliol – Edimburg – Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

El seu jardí cobreix setze acres, dels quals, al voltant de dos 

gespes i cultius formals, la resta és parc i bosc. Extensió a 180 hectàrees 

formen un dels paisatges dissenyats més importants d'Escòcia.

ruta un restaurant local. 

Acabada la visita, seguirem cap a la zona muntanyosa dels Trossachs on

farem una breu parada al Llac Lomond per gaudir de les seves vistes.

Seguirem fins arribar a Glasgow. Sopar i allotjament a l’hotel 

 

 

 

Esmorzar a l’hotel i sortida per fer 

Park, barri Universitari i Universitat, la Creu de Glasgow, l’ajuntament i la Catedral construïda per Sant 

Mungo, primer bisbe i patró de la ciutat, també veurem els carrers principals com Sant George’s Square, 

Buchanan, etc. 

Seguidament anirem cap a Edimburg per passar

Jurys Inn Edinburgh 3*. 

 

 

Esmorzar a l’hotel i a l’hora prevista, 

Barcelona. A l’arribada, recollida d’equipatge i trasllat a la nostra terminal de sortida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort William - Glencoe - Castell d’ Inveraray – Llac Lomond 

Edimburg 

Barcelona – Terminal  

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Fort William on hi farem una parada. 

Continuacio en direccio Glencoe i seguirem el trajecte i borejant el Llac 

Awe i Llac Fyne fins arribar al bonic Castell d’Inveraray

visita. El Castell estat situat a la vora del Llac Fyne

1400, tot i que l'impressionant castell que coneixem avui es va inspirar 

en un esbós de Vanbrugh, l'arquitecte del palau de

de Howard al 1700. 

El seu jardí cobreix setze acres, dels quals, al voltant de dos acres, hi ha 

gespes i cultius formals, la resta és parc i bosc. Extensió a 180 hectàrees 

formen un dels paisatges dissenyats més importants d'Escòcia. Dinar en 

Acabada la visita, seguirem cap a la zona muntanyosa dels Trossachs on 

farem una breu parada al Llac Lomond per gaudir de les seves vistes. 

Sopar i allotjament a l’hotel  

 la visita panoràmica de la ciutat en la qual podrem

Park, barri Universitari i Universitat, la Creu de Glasgow, l’ajuntament i la Catedral construïda per Sant 

Mungo, primer bisbe i patró de la ciutat, també veurem els carrers principals com Sant George’s Square, 

Dinar en un restaurant local.

anirem cap a Edimburg per passar-hi la última nit. Sopar, allotjament i esmorzar a l’hotel 

Esmorzar a l’hotel i a l’hora prevista, trasllat a l’aeroport d’ Edimburg per sortir amb vol

Barcelona. A l’arribada, recollida d’equipatge i trasllat a la nostra terminal de sortida. 
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Llac Lomond – Glasgow 

on hi farem una parada. 

i seguirem el trajecte i borejant el Llac 

d’Inveraray on hi farem una 

. El Castell estat situat a la vora del Llac Fyne des de la dècada de 

1400, tot i que l'impressionant castell que coneixem avui es va inspirar 

de Blenheim i del castell 

podrem veure: Kelvin Grove 

Park, barri Universitari i Universitat, la Creu de Glasgow, l’ajuntament i la Catedral construïda per Sant 

Mungo, primer bisbe i patró de la ciutat, també veurem els carrers principals com Sant George’s Square, 

Dinar en un restaurant local.  

Sopar, allotjament i esmorzar a l’hotel 

per sortir amb vol de tornada a 

Barcelona. A l’arribada, recollida d’equipatge i trasllat a la nostra terminal de sortida.  
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El Preu inclou: 

El Preu NO inclou: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Trasllat terminal-aeroport de Barcelona -terminal  

� Bitllet avió Barcelona-Edimburg-Barcelona  

� Trasllat d'entrada de l'aeroport d’Edimburg a l’hotel  

� Autocar per a l’excursió de dia complet a Edimburg (8 hores) 

� Guia de parla hispana per a l’excursió de dia complet a Edimburg (8 hores) 

� Autocar per a realitzar l’itinerari detallat durant 5 dies 

� Guia de parla hispana per a realitzar l’itinerari detallat durant 5 dies 

� Regim de sopar (menú de 3 plats), allotjament i esmorzar als hotels detallats 

� 6 Dinars en ruta amb menú de 3 plats 

� Entrades incloses: Castell d’Edimburg, Castell de Striling, Castell Eilean Donan, destileria Glenturret 

amb tast inclòs, recorregut amb tren de vapor al Parc Nacional de Cairngorms i Castell d’Inveraray 

� Trasllat de sortida a l’aeroport d’Edimburg 

� Guia acompanyant durant tot el viatge 

� Assegurança de viatge i cancel·lació 

� Grup mínim 20 persones  

 

 

� Begudes als àpats i servei a taula “Service charge” 

� Dinar del dia d’arribada i de sortida 

� Maleters als hotels 

� Propines 

� Cap servei no especificat a l’apartat anterior 

  
INFORMACIÓ I RESERVES:  

 

 

Preu per persona: 2.495€ 

Suplement habitació Individual: 530€ 


