Gales Histórico e Inglaterra
8 dias e 6 noites
Neste tour vamos passar por montes, vales, castelos, cidades históricas, cidades vibrantes, com grande beleza natural
que oferece Gales. Como se isso não fosse suficiente, vamos ver também as paisagens verdejantes do sul da Inglaterra, a cidade
de Bath e Stonehenge.

Roteiro
DIAS
1 Londres, Cardiff Traslado para a estação ferroviária de Paddington, no horário agendado para embarcar em trem com
destino a Cardiff. Chegada em Cardiff, capital política e financeira do País de Gales e traslado ao Hotel. Os apartamentos estarão
disponíveis após às 16h. Hospedagem.
2 Cardiff, Brecon, Llangollen, Betws-y-Coed, Llandudno Saímos de Cardiff no norte, atravessamos o Parque
Nacional Brecon Beacons para alcançar a aldeia histórica de Brecon, localizada perto da parte norte do maravilhoso parque.
Observaremos a sua arquitetura georgiana e a bela catedral de Brecon em uma breve visita. Continuaremos para o norte, até a
cidade de Llangollen, reconhecida pelas colinas circundantes e pelo rio Dee. Llangollen tem uma incrível variedade de cafés,
bares, restaurantes e lojas, aproveite o tempo livre para passear pelo Paseo Victoria ou para ver a queda do rio abaixo da ponte.
Continuaremos a jornada até chegar a Betws-y-Coed, a porta de entrada para Snowdonia e Norte do País de Gales, com o seu
ambiente mágico alpino, realçado pela floresta densa que a rodeia. Parada curta e continuaremos a Llandudno, conhecido como
Queen of Wales Resorts, com a sua elegante arquitetura costeira e a sua localização na linha do mar entre dois promontórios. Sua
história começou há mais de 4.000 anos com sua mina de cobre, e hoje a cidade está cheia de bares, restaurantes e lojas
tradicionais. Vamos para Great Orme, e o seu clássico Victoriano Pier construído em 1876 e ainda é um lugar maravilhoso para
tomar um sorvete e desfrutar das vistas espectaculares sobre o mar. Jantar e hospedagem.
3 Llandudno, Conwy Vamos deixar Llandudno, por uma impressionante estrada de montanha com vistas panorâmicas
incríveis, a rota passa pela base do Grande Orme, um proeminente promontório de pedra calcária e é um lugar de infinito mistério.
Dizem que o nome 'Orme' é derivado da antiga palavra nórdica para o vermeiro ou serpente do mar e em um dia nebuloso, em
nosso passeio, você descobrirá o porquê. Vamos chegar a Conwy, onde faremos uma breve visita e apreciaremos o exterior do
Castelo de Conwy, uma fortaleza medieval histórica, com 22 torres e muros altos, construídos pelo monarca inglês Eduardo I entre
1283-1289. Teremos tempo livre para visitar o seu porto e admirar as casas da arquitetura isabelina. Vamos deixar Conwy e
continuar a Caenarfon, onde iremos visitar o Castelo de Caenarfon, Patrimônio da Humanidade, outro dos fortes impressionantes
do rei Edward I e o mais famoso dos castelos do País de Gales. A partir de 1283, desempenhou um papel importante no capítulo
final da conquista do País de Gales e foi construído não apenas como uma fortaleza militar, mas também como sede do governo e
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do palácio real. Um dos eventos mais importantes de sua história foi quando Eduardo I se
certificou de que seu filho, o primeiro Príncipe inglês de Gales, nasceu no Castelo de Caenarfon
em 1284. No ano de 1969, o castelo tornou-se famoso em todo o mundo por ser o cenário da
investidura do Príncipe Carlos como Príncipe de Gales. Após a visita, continuaremos atravessando as belas paisagens do Parque
Nacional Snowdonia, de volta a Llandudno. Jantar e hospedagem.
4 Llandudno, Snowdonia, Brecon, Cardiff Após o café da manhã, começaremos nosso retorno a Cardiff, atravessando o
Parque Nacional Snowdonia, com uma curta parada no parque. Continuaremos até a cidade de Newtown, no século XIII, e
localizada no centro do País de Gales, nas margens do Rio Severn, uma pequena cidade encantadora. Após uma breve visita
panorâmica, continuaremos pela região histórica considerada o mais fascinante e linda do País de Gales, Merthyr Tydfil, no
coração do Parque Nacional Brecon Beacons, onde continuaremos a Pant para embarcar em uma das magníficas atrações que o
País de Gales oferece. Brecon Mountain, um passeio fantástico com impressionantes vistas panorâmicas por trem a vapor, que o
levará pelo Parque Nacional Brecon Beacons, passando por Pontsticill e ao longo da Reserva Taf Fechan antes de começar a
subir o topo da montanha de Torpantau. De volta à estação principal em Pant, você terá tempo livre onde você pode visitar sua
loja, café ou visitar a oficina onde as locomotivas a vapor e os vagões são reparados. Voltaremos a Cardiff. Jantar e hospedagem.
5 Cardiff, Bath, Stonehenge, Southampton Esta manhã, cruzaremos a Ponte Severn a caminho do Condado de Wiltshire
e continuaremos a encantadora cidade majestosa de Bath, onde iremos passear pelas suas ruas ornamentadas com flores e ter
tempo livre para visitar os banhos romanos (opcional). Teremos tempo livre para almoçar em Bath. Depois vamos para o
monumento místico de dólmens de Stonehenge para uma visita. O grande e antigo círculo de pedra de Stonehenge é uma das
maravilhas do mundo, com mais de 5000 anos de história, despertou durante séculos a imaginação e a intriga daqueles que a
visitam. É o enclave central da planície de Salisbury, mostrando uma paisagem misteriosa, pontilhada com túmulos e esculturas
pré-históricas, agora Patrimônio da Humanidade. Continuamos em direção a Southampton, uma das principais cidades costeiras
do sul da Inglaterra. Hospedagem.
6 Southampton, Arundel, Brighton, Hastings, Rye, Hythe, Folkestone Depois de sair do hotel, continuamos em
uma viagem a Arundel, uma pequena cidade dominada pelo castelo; residência dos duques de Norfolk há mais de 700 anos.
Teremos tempo para caminhar pelas suas pitorescas ruas medievais. Continuamos em direção a Brighton, uma cidade de praia
muito tradicional, tornou-se um destino turista vibrante a partir de 1780, quando King Regent construiu Royal Pavillion. Tempo livre
para almoçar. Vamos para a cidade medieval de Rye, que ao mesmo tempo fazia parte dos cinco portos ingleses mais importantes
para defesa contra ataques franceses. Mais tarde, passaremos perto do lugar do desembarque dos normandos em 1066, fato que
ocorreu no início da monarquia. Hospedagem.
7 New Hythe, Folkestone, Greenwich, Docklands, Londres Começamos o dia passando pelo ponto de Dover mais
próximo da Europa continental. De sua praia, podemos ver as suas famosas falésias brancas e o farol romano dentro do castelo
normando antes de dirigir-se a Canterbury, a cidade murada, berço da igreja cristã desde o século 6 é o lugar mais importante da
peregrinação na época medieval. Em 597, o missionário agostinho aterrissou em Canterbury com o objetivo de iniciar a conversão
dos anglo-saxões. Desde então, a cidade tem sido um centro da religião cristã, rapidamente se tornando o assento do arcebispo
primata da Inglaterra. Vamos fazer uma caminhada panorâmica da cidade e ter tempo livre para comer e atravessar suas ruas.
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Continuaremos na direção de Londres, chegaremos ao bairro de Greenwich; de onde o meridiano
do mesmo nome que mede o comprimento do leste para o oeste do mundo parte. Através de seu
antigo porto e no leste, chegaremos em Londres.

Hotéis Previstos
Cardiff: Jurys Inn Cardiff, Copthorne Cardiff ou similar 4*
Llandudno: Dunoon Hotel ou similar 4*
Southampton: Jurys Inn Southampton, Norfolk Royale ou similar 3* Superior
Hythe / Folkestone: Hythe Imperial em Hythe, The View Hotel em Folkestone ou Dover Marina Hotel ou similar 3*
Superior

Inclui
· Traslados dos hotéis centrais de Londres até a estação de trem de Paddington.
· Bilhete de trem em classe turística de Londres a Cardiff.
· 6 noites de hospedagem com café da manhã e 3 jantares.
· Traslado de chegada em Cardiff.
· Entradas no Castelo de Caernarfon e Stonehenge.
· Trem Panorâmico pela montanha até o Parque Nacional dos Brecon Beacons.

Não Inclui
- Passagens aéreas.
- Refeições não mencionadas.
- Seguro assistência saúde/bagagem.
- Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia).
- Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais.
- Excesso de bagagem.
- Qualquer item não mencionado como incluído.
- Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.
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