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01º DIA (11/MAI, SEX) SAÍDA DO BRASIL   

02º DIA (12/MAI, SAB) CHEGADA A EDIMBURGO

03º DIA (13/ MAI, DOM)  EDIMBURGO

04º DIA (14/MAI, SEG) EDIMBURGO - ST ANDREWS- EDIMBURGO

05º DIA 15/MAI, TER) EDIMBURGO - STIRLING - GLASGOW - EDIMBURGO

06º DIA (16/MAI, QUA) EDIMBURGO - TROSSACHS - ISLE OF SKYE

07º DIA (17/MAI, QUI) ISLE OF SKYE - INVERNESS

08º DIA (18/MAI, SEX) INVERNESS

09º DIA (19/MAI, SAB) INVERNESS - EDIMBURGO

10º DIA (20/MAI, DOM) EDIMBURGO - REYKJAVÍK

11º DIA (21/MAI, SEG) REYKJAVÍK - VÍK 

12º DIA (22/ MAI, TER) VÍK - HÖFN

13º DIA (23/MAI, QUA) HÖFN - EGILSSTADIR

14º DIA (24/MAI, QUI) EGILSSTADIR - MÝVATN

15º DIA (25/MAI, SEX) MÝVATN - AKUREYRI

16º DIA (26/MAI, SAB) AKUREYRI - BORGARNES

17º DIA (27/MAI, DOM) BORGARNES - REYKJAVÍK

18º DIA (28/MAI, SEG) REYKJAVÍK

19º DIA (29/MAI, TER) REYKJAVÍK   RETORNO AO BRASIL

ITINERÁRIO RESUMIDO
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Scotland vem de Scoti, o nome latino para os gaels (falantes de uma das 
línguas gaélicas e célticas: irlandês, escocês gaélico e manx). A Escócia é um 
dos países mais bonitos e interessantes da Europa, um país rico em história e 
cultura, também conhecido como a terra do whisky e do golf.

Pra quem é apaixonado por história, a Escócia é o destino perfeito. As 
cidades preservam a arquitetura de tempos passados. Espalhados pelo país 
estão monumentos, ruínas, construções históricas, palácios, castelos, fortes, 
pinturas, estruturas deixadas pelos povos mais antigos.

O território britânico da Escócia pode ser dividido em três áreas, a saber, 
as Highlands ao norte, o Cinturão Central (Central Belt) e as Terras Altas 
Meridionais (Southern Uplands) ao sul.

As Highlands são montanhosas e 
apresentam as maiores elevações 
das Ilhas Britânicas (Ben Nevis, com 
1.344 metros, o ponto culminante). O 
Cinturão Central é plano, concentra 
a maior parte da população e inclui 
grandes cidades como Glasgow e 
Edimburgo.

Escócia
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Esta é a terra de Adam Smith e 
Graham Bell, de Sean Connery 
e Andrew Carnegie, dos 
exploradores James Clark Ross e 
David Livingstone. Se você é do 
tipo que se encanta com cenários 
naturais, cheios de verde e que, 
de quebra, têm um toque frio, a 
Escócia é isto: uma terra de gente 
que conquistou o mundo, mas 
que conquista os corações de 
quem a visita.

Os escoceses são extremamente orgulhosos de uma cultura riquíssima. A 
tradição dos ceilidhs, da literatura, a mitologia, as festas que são mantidas 
desde tempos antigos, tudo é celebrado. O país é palco de festivais culturais 
renomados. A Escócia também é cenário ou parte importante da história de 
vários filmes.

A cozinha escocesa é bem diferenciada e é rica em pratos a base de batatas, 
embutidos de porco e peixe. Um dos pratos típicos da cultura escocesa é o 
haggis, que nada mais é do que uma mistura do coração, do fígado e dos 
pulmões de ovelhas. Para cozinhar, tudo vai dentro do estômago do animal. 

A música escocesa tem uma boa 
base na gaita de fole, então você 
vai encontrar vários artistas de 
rua, com ou sem seus kilts, usando 
o desengonçado instrumento.A 
arquitetura preservada em estilo 
predominante medieval, embeleza 
uma de suas principais cidades: 
Edimburgo, e espalha-se pelo 
restante do país.

Escócia



Ísland é um vocábulo que provém da língua nórdica antiga, que significa 
“terra do gelo”. Entretanto, o primeiro nome do país foi Snæland (“terra de 
neve”), cunhado pelo navegador viking Naddoddr. O nome definitivo “Ísland” 
foi dado por Flóki Vilgerðarson, em alusão às paisagens de inverno do atual 
território islandês.

A Islândia é uma grande ilha vulcânica 
localizada no norte do oceano 
Atlântico um pouco ao sul do Círculo 
Polar Ártico. Culturalmente ligada à 
Europa, a Islândia não possui nenhum 
traço geológico em comum com 
o continente europeu. A capital, 
Reykjavík, é charmosa, chique, fashion 
e tem um cenário de arte, música e 
vida noturna tanto no inverno quanto
no verão.

Um país de 300 mil habitantes que chama a atenção de todos pelo seu 
carisma, a Islândia leva o nome de “terra do gelo” por abrigar o maior glaciar 
da Europa e por ter 15% do seu território coberto de neve. Mas o país possui 
20 vulcões ativos, lava petrificada até nas praias de areia preta vulcânica, 
piscinas naturais e cachoeiras de água quente.

Islândia
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Existem diversos glaciares na 
ilha, que cobrem cerca de onze 
por cento da superfície do país. 
O maior e mais conhecido é o 
Vatnajökull (vat’najö’küdll) 
com mais de oito mil 
quilômetros quadrados. 

Atualmente existem cerca de trinta sistemas vulcânicos no país. Um dos mais 
famosos é o vulcão Eyjafjallajökull (pronuncia-se eia-fiátla-iocutl), que em 
2010 causou o fechamento de diversos aeroportos na Europa por causa das 
cinzas ejetadas na atmosfera.

Por conta da atividade vulcânica, 
existem ainda muitos gêiseres e fontes 
termais por todo o território islandês. 
O gêiser mais famoso e também o mais 
antigo conhecido é o Geysir, cujo nome 
deu origem à palavra que designa tais 
nascentes eruptivas. A água aquecida das 
fontes termais também é muito apreciada 
pelas suas propriedades medicinais. 

A Islândia possui as mais diversas atrações 
turísticas. As características naturais, 
principalmente as mais peculiares como 
os gêiseres, as piscinas quentes de lama 
e os glaciares, atraem muitos visitantes 
para o país. Uma das principais atrações 
é a Lagoa Azul (Bláa lónið), famosa 
principalmente pelas suas propriedades 
terapêuticas. O país é repleto de spas 
devido ao enorme número de piscinas 

termais espalhadas pelo seu território. Sentar à beira de uma lareira depois 
de um relaxante banho vulcânico é um dos atrativos que você irá encontrar 
neste país famoso pela sua cultura viking. 

A alimentação retrata muito a cultura nórdica do país. Muito bacalhau, carne 
de cordeiro e queijos encorpados são a principal fonte de alimentação.
A Islândia proporciona experiências que merecem um cartão de memória 
vazio para inúmeras fotos e uma excelente companhia para desfrutar de 
momentos únicos. Prepare seu equipamento de inverno e marque sua viagem 
para essa terra de gelo e fogo que te trará surpresas inesquecíveis.

Islândia
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VEJA COMO SERÁ O DIA-A-DIA DE SUA VIAGEM

1º e 2º DIAS (11 e 12/MAI, SEX e SAB)  SAÍDA DO BRASIL 
E CHEGADA A EDIMBURGO 
Recepção pelo guia e acomodação no hotel. Resto do dia livre para relaxar 
ou começar a explorar as sensações oferecidas por esta fabulosa cidade.

03º DIA (13/MAI, DOM)  
EDIMBURGO

Café da manhã no hotel e saída para 
tour a pé pela cidade, passando pela 
Royal Mile, a principal via do centro 
histórico, Grassmarket, a Catedral 
St Giles e o Castelo de Edimburgo. 
Visitaremos o elegante Palácio de 
Holyrood, residência oficial da rainha 

na Escócia, e o Castelo de Edimburgo, a atração turística mais visitada do país.  
( )
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04º DIA (14/MAI, SEG) EDIMBURGO – ST ANDREWS – 
EDIMBURGO

Após o café, saída para o norte da Escócia, até a região conhecida como 
o Reino de Fife. É uma área onde o pacato interior se desenha junto a 
trechos de faixa costeira e 
vilas pesqueiras. Em seguida, 
chegaremos a St Andrews, 
famosa por sua universidade 
histórica, ruas medievais, lindos 
edifícios tradicionais e, é claro, 
seus mundialmente famosos 
campos de golfe. Faremos 
um tour a pé pela cidade. 
Retornaremos para Edimburgo.  
( )

ESCÓCIA 



05º DIA (15/MAI, TER) EDIMBURGO - STIRLING - 
GLASGOW - EDIMBURG

Sairemos para Stirling, um exemplo de cidade que parou no tempo. O símbolo 
mais icônico de Stirling é o Monumento Nacional Wallace, que celebra a vida 
de Sir William Wallace em frente ao ponto de sua maior vitória. Visitaremos o 
Castelo de Stirling, um dos mais grandiosos da Escócia devido a sua posição 
imponente e arquitetura impressionante. A paisagem é de tirar o fôlego.  À 
tarde, faremos um tour panorâmico por Glasgow, a maior cidade da Escócia 
e que possui um dos mais importantes portos históricos da Grã-Bretanha. 
Retornaremos para Edimburgo. ( )
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06º DIA (16/MAI, QUA)  EDIMBURGO – TROSSACHS – 
PORTREE, ILHA DE SKYE

Depois do café, sairemos 
na direção norte, passando 
pelo Parque Nacional de 
Trossachs. O parque é um 
exemplo de cenário onde a 
beleza natural impressiona 
grandiosamente. Nele, 
lagos, montanhas e rios 
contrastam com castelos 
e palácios. Seguiremos 
até Fort William, onde 
faremos uma pequena parada antes de continuar até a Ilha de Skye. (  )
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07º DIA (17/MAI, QUI)  PORTREE, ILHA DE SKYE – 
INVERNESS

Pela manhã, faremos um tour 
pela Ilha de Skye antes de rumar 
para Inverness.  Aproveitaremos 
as incríveis paisagens deste lugar, 
além de poder ver suas magníficas 
atrações geológicas, como a de Old 
Man of Storr, o Quitaing e o Cuillin.

No caminho para Inverness, pararemos 
para tirar fotos do exterior do Castelo 
de Eilean Donan, uma das imagens mais 
icônicas da Escócia. Situado em uma ilha 
no ponto onde três ‘lagos marítimos’ (sea 
loch) se encontram e rodeada por um 
cenário majestoso, não é de se espantar 
que este castelo seja hoje uma das 
atrações mais importantes e visitadas 
das Terras Altas escocesas.  ( )

08º DIA (18/MAI, SEX) INVERNESS

Depois do café da manhã, saída para o Lago Ness, famoso pelo mítico 
monstro, e faremos um cruzeiro pelo lago. Também visitaremos o Castelo de 
Uqhart. Tarde livre para aproveitar a região.  ( )
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09º DIA (19/MAI, SAB) INVERNESS  - EDIMBURGO

Seguiremos pelo Parque Nacional 
Cairngorms em direção a Edimburgo. 
Pararemos ali para apreciar a paisagem 
ao redor do Rio Spey.  Teremos a 
oportunidade de visitar uma destilaria 
de uísque e teremos tempo livre na 
pequena cidade de Pitclochry antes 
de voltar para Edimburgo.( ) 

MEMÓRIAS:



10º DIA (20/MAI, DOM) EDIMBURGO – REYKJAVÍK

Pela manhã, traslado até o 
aeroporto para pegarmos o voo 
até Reykjavík. Chegada a Reykjavík 
e recepção pelo guia. Seguiremos 
para Reykjavík e, depois da nossa 
acomodação no hotel, sairemos 
para um city tour pela cidade.()
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11º DIA (21/MAI, SEG)  REYKJAVÍK – VÍK

Depois do café da manhã, saída 
para visitar alguns dos pontos mais 
famosos e interessantes da Islândia. 
A primeira parada será a conhecida 
área geotermal de Geysir, onde a 
caldeira Strokkur, a mais ativa, ejeta 
sua coluna de água e vapor a até 20 
metros de altura a cada 5-10 minutos. 
A pouco menos de dez quilômetros 
de Geysir, chegaremos à cachoeira 
“dourada”, a Cachoeira de Gullfoss, 
que desemboca impressionantemente 
em um profundo desfiladeiro. Depois 

de apreciarmos a arrebatadora vista em Gullfoss, seguiremos pela costa na 
direção leste . Pelo caminho, passaremos pelas cachoeiras de Seljalandfoss 
e Skógarfoss. Continuando, alcançaremos o desfiladeiro de Dyrhólaey, onde 
diferentes espécies de pássaros se reproduzem e s areia da praia é bastante 
escura. Caminharemos pela praia de Reynishverfi e pela praia do vilarejo de 
Vík. (  )
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12º DIA (22/MAI, TER) VÍK – HÖFN

Café da manhã no hotel e saída para continuarmos nossa volta pela Islândia. 
Cruzaremos o deserto negro de Mýrdalssandur e depois o enorme campo 
de lava de Eldhraun (lava de fogo), formado durante uma gigante erupção 
vulcânica em 1783. Passaremos pelo vilarejo de Kirkjubaejarklaustur e 
seguiremos na direção leste, podendo admirar no caminho a maior geleira da 
Europa, a Geleira de Vatnajökull. Chegaremos ao Parque Nacional Skaftafell 
, uma linda área aos pés da geleira que é conhecida por sua natureza 
única e vegetação abundante, como um oásis entre o deserto negro e as 
geleiras. Mais adiante, chegaremos à espetacular lagoa glacial Jökulsárlón – 
icebergs enormes constantemente se desprendem da geleira de Vatnajökull 
e flutuam no lago. Aqui nós faremos um passeio de barco entre os icebergs 
de aproximadamente 30 a 40 minutos. Seguiremos até a cidade de Höfn e 
nos acomodaremos no hotel.
(  )
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13º DIA (23/MAI, QUA) HÖFN – EGILSSTADIR

Hoje sairemos em direção ao norte da ilha 
através de diversos fiordes e pequenas 
vilas pesqueiras. Atravessaremos o 
túnel de Almannaskard e passaremos 
pelas vilas de Djúpivogur e Breiddalsvík. 
Pararemos na vila de Stödvarfjördur para 
visitar a Coleção de Pedras de Petra, 
que era uma senhora que colecionou 
pedras desde que era criança e que com 

o tempo reuniu uma incrível quantidade de minerais raros e lindos.  Depois 
de Stödvarfjördur, passaremos pelo profundo fiorde Fáskrúdsfjördur e de 
lá pegaremos o túnel em direção a Reydarfjördur para chegar a Egilsstadir, 
que é a principal cidade do leste islandês e é situado às margens do Lago 
Lögurinn.  (  )

14º DIA (24/MAI, QUI) EGILSSTADIR – MÝVATN

Depois do café da manhã, 
saída para a região de Mývatn. 
No caminho, pararemos 
para admirar a cachoeira de 
presença mais impactante 
da Islândia, a Dettifoss . Essa 
cachoeira ruge 44 metros 
abaixo em um desfiladeiro 
profundo e tem 100 metros de 
largura. Aqui é possível sentir a 
força literalmente tremendo debaixo dos seus pés. Depois, seguiremos na 
estrada para explorar as Skútustadir e caminhar pelo labirinto de peculiares 
formações de lava de Dimmuborgir. Seguiremos até as famosas águas termais 
de Mývatn, onde poderemos desfrutar de um delicioso banho termal. Nos 
acomodaremos na área de Mývatn para o pernoite. (  )

15º DIA (25/MAI, SEX) MÝVATN – AKUREYRI

Sairemos de Myvatn em direção à 
cidade de Akureyri. No caminho 
passaremos pela belíssima 
cachoeira Godafoss. Antes de nos 
acomodarmos em Akureyri, a capital 
da região norte, faremos um city tour 
pela cidade. (  )
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16º DIA (26/MAI, SAB) AKUREYRI - BORGARNES

Dia de explorar a região de Skagafjördur, 
conhecida pela criação de cavalos. É 
provável que consigamos ver alguns 
esbeltos cavalos islandeses pelo 
campo. Visitaremos a igreja de turfa de 
Vidimyri. Em seguida, continuaremos 
até a charmosa cidade de Borgarnes.
(  )

MEMÓRIAS:
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17º DIA (27/MAI, DOM) BORGARNES - REYKJAVÍK

Após o café da manhã, iremos 
até as águas termais de 
Deildartunguhver - a maior fonte 
termal da Islândia em termos de 
produção de água por segundo. 
Também visitaremos o vilarejo 
Reykholt, onde o famoso autor do 
século XIII Snorri Sturluson vivia. 
Ao escritor é atribuída a autoria 
da Edda em prosa, principal fonte 
literária da mitologia nórdica. Em 
Reykholt poderemos ver uma 

bacia de água quente que era usada para o banho em tempos medievais 
e está totalmente conservada daquele período. Um pouco mais adiante, 
chegaremos às esplêndidas cachoeiras de Hraunfossar, onde a água cai do 
campo de lava para o rio abaixo, e a de Barnafoss. De lá, continuaremos a 
caminho de Reykjavík atravessando o fiorde de Hvalfjördur, onde costumava 
haver uma estação baleeira até o final do século XX e ela foi uma importante 
base naval para os Aliados durante a II Guerra Mundial. Nos acomodaremos 
em Reykjavík.( ) 

18º DIA (28/MAI, SEG) REYKJAVÍK

De manhã, sairemos para relaxarmos 
nas águas termais da Lagoa Azul, um 
spa de águas quase turquesas que 
oferece uma paisagem deslumbrante. 
Tarde livre para aproveitar os encantos 
da capital islandesa.  ( )

19º DIA (29/MAI, TER) RETORNO AO BRASIL

Depois do check-out no hotel, traslado para o aeroporto para o voo com 
destino ao Brasil. ()
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Veja tudo que está incluído:
• Acompanhante brasileiro em toda viagem (grupo acima de 15 pessoas);
• Seguro de saúde durante toda a viagem;
• Impostos (IRRF);
• Translados entre aeroportos e hotéis;
• Ônibus privado, com ar-condicionado, para city tours e viagens;
• Bilhetes aéreo + taxa de embarque do voo interno;
•Guias locais de língua espanhola e/ou portuguesa;
• Ingressos e taxas de entrada em parques e monumentos;
• Pernoite em todos os hotéis mencionados ou equivalentes;
• Todas as refeições mencionadas no programa. (17 almoços e 9 jantares);
• Entradas e visitas aos locais mencionados;
•  Gorjetas para guias, motoristas e maleteiros (uma mala por pessoa)      
em hotéis onde este serviço é oferecido.

O que não está incluído
• Bilhete aéreo internacional;
• Excesso de bagagem nos voos;
• Adicional de seguro para pessoas acima de 75 anos;
• Adicional de seguro para doenças pré-existentes;
• Telefonemas;
• Bebidas e lanches;
• Lavanderia;
• Taxas para fotografar e filmar em algumas atrações;
• Qualquer item que não esteja descrito no programa.
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Pacote Terrestre
Em acomodação dupla EUR 6980 por pessoa. Adicional de quarto single EUR 1490.

Aérea Internacional
Temos um acordo com a Lufthansa para 18 lugares com a tarifa de
USD 1.115 + taxas de embarque nos voos abaixo:

Interessado?
Clique no link e acesse nosso formulário de confirmação de ida na viagem: 
https://goo.gl/forms/frBW8eKO5EK7VX3o1

Voo Data Trecho Saída Chegada Duração

LH 501 11/MAI Rio de Janeiro - Frankfurt 22h10 14h30 12h20

LH 964 12/MAI Frankfurt - Edimburgo 16h30 17h25 01h55

LH 857 29/MAI Reykjavík - Frankfurt 14h15 19h45 04h30

LH 500 29/MAI Frankfurt - Rio de Janeiro 22h15 04h55 11h40
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Pagamentos
Após a inscrição, serão enviadas instruções para o pagamento no valor do 
sinal de EUR/USD 300.

 Desconto de EUR/USD 150 somente para os 10 primeiros inscritos. Atingindo 
o número mínimo de 15 inscritos, as reservas serão feitas e o restante do 
pagamento (total – sinal) deverá ser efetuado em um prazo de 7 dias.  Será 
concedido um desconto de 8% para pagamento à vista por meio de boleto, 
depósito ou transferência bancária. Também há a opção de pagamento 
parcelado, sem o desconto, sendo 30% de entrada e restante dividido em 
até 6x em cheques pré-datados, boletos ou no cartão de crédito (Visa ou 
Mastercard). 

Os pagamentos referentes ao pacote terrestre serão calculados conforme a 
cotação do euro/dólar turismo do dia

Informações Importantes
• A saída com acompanhante da Acaraú será confirmada com 15 pessoas;
• Valor informado refere-se à saída com o número mínimo de 15 pessoas;
• O passaporte deve ter validade mínima de 6 meses;
• Para solicitar cotação especial para extensão de viagem por favor consultar 
nossos agentes.
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temperatura média moeda Tensão elétrica

fuso horário Padrão de tomadas

Informações Básicas

220V
220V

Escócia Islândia
13˚ a 23˚ 11˚ a 23˚

Libra (1 GBP ≈ 4,30 BRL) Coroa Islandesa (100 ISK ≈ 3,15 BRL)

(+) 4 horas do horário de Brasília (+) 3 horas do horário de Brasília

Inglês e escocês Islandês

G C e F



Shopping Deck Norte – Sala 356 - Brasília-DF
Cadastur 07.017067.10.0001-3
www.acarauturismo.com.br

atendimento@acarauturismo.com.br

(61) 4063 6880


