
     
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

                          

 

 

1º. Dia (Qua) – GUIMARÃES / PORTO/ LONDRES   MP 

Partida de Guimarães em direcção ao aeroporto Dr. Francisco Sá Carneiro no Porto. Formalidades de embarque e partida em voo 
regular da TAP, às 09h00 com destino ao aeroporto de Gatwick. Desembarque assistido pelo representante da Guimarães Viagens 
que acompanha o grupo durante toda a viagem. Transfer privado ao Hotel St Giles (3*), situado em pleno centro de Londres, junto 
a Oxford Street, ou similar. Resto de dia livre para explorar a capital britânica, centro de um dos maiores impérios de toda a 
história. Admire a grandiosidade arquitectónica, perca-se nos inúmeros mercados, parques e museus, assista a um popular 
musical de West End e passeie a bordo dos famosos autocarros vermelhos. De noite, participe na “Pub Tour” (opcional), 
desvendando o ambiente nocturno da cidade e brindando num típico bar londrino – 1 bebida incluída. Jantar e alojamento no 
hotel. 
 

2º. Dia (Qui) LONDRES   PC 

Pequeno-almoço. De manhã, transporte ao Palácio de Buckingham para assistir ao famoso render da Guarda, a tradicional 
cerimónia mundialmente conhecida. Almoço em restaurante local. De tarde, visita panorâmica da capital britânica, contemplando  
as Casas do Parlamento e Big-Ben, a Abadia de Westminster, Trafalgar Square, o Royal Albert Hall, o Hyde Park, entre outros. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.  
 

3º. Dia (Sex) – LONDRES   PC 

Pequeno-almoço. Visita ao Museu Britânico, no qual se destaca não só a sua colecção com grande valor histórico e cultural, mas 
também a sua arquitectura, graças ao impressionante edifício neoclássico original e ao renovado e contemporâneo pátio central, 
coberto por uma estrutura de metal e vidro no ano de 2000. Terá a oportunidade de ver algumas das mais importantes obras 
do museu, tais como os frisos de Pártenon e a Pedra Roseta, cuja descoberta permitiu descodificar o significado dos Hieróglifos, 
revelando, assim, os segredos do antigo Egipto. Destaque ainda para a secção de Egiptologia, onde poderá encontrar, entre 
outras obras e artefactos, uma impressionante colecção de múmias. Almoço em restaurante local. De tarde, embarque num 
passeio de barco pelo Tamisa até à Torre de Londres. Visita deste conhecido monumento, onde verá os “Beefeaters”, zelosos 
guardiães da história inglesa e um  ícone da capital britânica: as Jóias da Coroa. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.  
 

4º. Dia (Sab) – LONDRES / WINDSOR / LONDRES   PC 

Pequeno-almoço. Excursão ao Castelo de Windsor, uma das residências oficiais da monarquia britânica e cenário de cerca de 900 
anos  de história da casa real. Visita do interior do maior e mais antigo castelo habitado na actualidade com destaque para a 
Capela de São Jorge, construída em estilo Tudor e na qual  estão sepultados 10 reis de Inglaterra, entre o quais o conhecido 
Henrique VIII, e para os Apartamentos do Estado, com obras de grandes artistas como Rembrandt e Rubens. Almoço em 
restaurante local. Regresso a Londres. Resto do dia livre. Jantar e Alojamento no hotel. 
 

5º. Dia (Dom) – LONDRES / PORTO / GUIMARÃES   MP 

Pequeno-almoço. Dia livre, continue a conhecer Londres. Pode percorrer as ruas mais emblemáticas tais como Oxford e Regent 
Streets, Knightbridge Rd. ou Piccadilly, a National Gallery, ou passear por Trafalgar Square ou Hyde Park com o seu Speakers 
Corner. Opcional visita ao Museu Madame Tussaud´s, o famoso museu de personagens famosas de cera. Inaugurado em 
Londres em 1884, exibindo estátuas da escultora Marie Tussaud, hoje conta com 12 localizações diferentes pelo mundo. 
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Almoço no hotel. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto de Gatwick. Assistência nas formalidades de embarque em voo 
regular da TAP, às 20h55 com destino ao Porto. Chegada às 23h15. Desembarque e transporte privativo com destino a Guimarães. 
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

 

Preço por pessoa (mínimo de 35 participante) ………………………  1.120,00€ 
Suplemento quarto individual ……………………………………………………………….     210,00€ 
 
Os preços incluem: 
- Transfer privativo Guimarães / Aeroporto / Guimarães; 

- Voo Porto/Londres/Porto em classe económica TAP: 
- 1 Peça de bagagem até 23 Kg por pessoa 
- Autocarro privativo para todas as visitas e transfers; 
- Estadia no hotel indicado ou similar em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço 
- Refeições conforme programa (8), nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré determinados de acordo 
  com a gastronomia local, com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas especiais; 
- Guia acompanhante local, sempre que possível de língua portuguesa; 
- Guias locais nas visitas sempre que possível de língua portuguesa; 
- Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas; 
- Seguro de Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção da viagem conforme apólice  
  que juntamos à documentação; 
- Assistência no aeroporto de partida e de chegada 
- Acompanhamento permanente de um representante da Guimarães Viagens a falar inglês fluente desde o dia de partida até ao dia de        
  Chegada; 
- Assistência telefónica 24 horas; 
- Taxas de aeroporto, de segurança e combustível (57€), passiveis de alteração até à data de emissão dos bilhetes; 
- Condições gerais, que forneceremos a pedido 

 
 Os preços não incluem: 
- Bebidas de acompanhamento às refeições; 

 - Extras de carácter pessoal na viagem, nos hotéis e nos restaurantes; 
- Excursões opcionais; 
- Taxas de cidade 
- Outros serviços não mencionados, expressamente como incluídos 
 

Condições de pagamento: 
- No momento de efectuar a inscrição – 1º. Depósito de  300,00€ por pessoa 
- Até 28/03/2019 – 2º. Depósito de 300,00€ por pessoa 
- Até 10/06/2019 – 3º. Depósito de 520,00€ por pessoa 
 

Cancelamento e penalizações: 
- De 60 a 45 dias antes da partida penalização de 10% 
- De 44 a 22 dias antes da partida penalização de 30% 
- De 21 a 14 dias antes da partida penalização de 60% 
- Menos de 14 dias antes da partida penalização de 100% 
- Qualquer alteração de nome após a emissão dos bilhetes está sujeita a custos no valor de 40€ / bilhete 
 

Notas importantes: 
- O incumprimento destas condições resultará no cancelamento total da reserva do grupo. 
- As datas de depósito e fecho do grupo poderão variar conforme a companhia aérea envolvida. 
- Os quartos triplos são compostos por cama de casal ou duas camas + sofá-cama ou divã. 
 
 
 
 
 

 
 

INSCRIÇÕES 

ATÉ 

06/ 05/ 2019 

mailto:geral@guimaraesviagens.com
http://www.guimaraesviagens.com/

