
International Friends

COMO FAZER A SUA RESERVA

Reserve online

www.internationalfriends.co.uk
Ou por telefone

Na Grã-Bretanha 0845 0570349
Chamada Internacional +44 (0) 1223 244555

Passeios em grupos pequenos - a partir de £99
Lançamento 2014 - Locação de filmagem de Winston Churchill
& Downton Abbey
Saídas todos os dias com grupos de no máximo 16 pessoas
Segundas Crown & Country

Windsor, Bath & Stonehenge
Terças Stone Rings & Roman Springs

Bath, Stonehenge & Lacock
Quartas *Locação de filmagem de Winston Churchill & Downton Abbey

Cogges, Bampton, Swinbrook & Blenheim Palace
Crown & Country
Windsor, Bath & Stonehenge

Quintas Mysteries of Ancient Britain
Salisbury, Stonehenge & Avebury
Spires, Shires and Shakespeare
Oxford, Cotswolds & Stratford Upon Avon

Sextas *Locação de filmagem de Winston Churchill & Downton Abbey
Cogges, Bampton, Swinbrook & Blenheim Palace
Crown & Country
Windsor, Bath & Stonehenge
King Arthurs Realm
Stonehenge, Glastonbury & Avebury

Sábados Crown & Country
Windsor, Bath & Stonehenge

Domingos Spires, Shires and Shakespeare
Oxford, Cotswolds & Stratford Upon Avon

*A partir de Março 2014

Excursões Alto Padrão de um dia

Passeios para Estudantes todos os
fins de semana - a partir de £35

Todas as excursões são totalmente guiadas.
Para informações sobre pontos de partida e detalhes completos do que
está incluído, visite: www.internationalfriends.co.uk.
Todos as vaigens com pernoites saem de Londres, Kent e Cambridge.
Passeios de um dia saem somente de Londres.

Destinos incluem

Viagens durante a Páscoa

Oxford, Cotswolds, Bath, Lacock &
Stonehenge – tour guiado de 2 dias
Um fantástico passeio de dois dias visitando as cidades
e pontos mais famosos da Inglaterra. A história antiga,
os Romanos, a paisagem deslumbrante e Harry Potter
em um único fim de semana!

Datas de saídas
18 e 20 de Abril £229

Páscoa em Amsterdã, Bruxelas e Bruges –
tour guiado de 4 dias
A primavera é a melhor época para visitar a Holanda,
com visitas à Bruxelas e Bruges incluídas! Hospedagem
por 3 noites no centro de Amsterdã, cruzeiro pelos canais
da cidade, caminhada pela zona da luz vermelha, visita
à fabricantes de queijo/tamancos e visita opcional para
ver as flores em Keukenhoff, uma Páscoa inesquecível!

Data de saída
18 Abril £319

Páscoa em Paris – tour guiado de 4 dias
Páscoa na Cidade das Luzes, com um dia de viagem
opcional para Disneyland® Resort Paris para o desfile
de Páscoa. Faça o cruzeiro pelo Sena, veja a Torre Eiffel,
faça compras na Champs Elysees, visite Montmartre e
o Moulin Rouge, explore o Museu do Louvre e muito mais!

Data de saída
18 Abril £329 de ônibus
18 Abril £379 de Eurostar

Edimburgo e Loch Ness – tour guiado
de 4 dias
Nosso pacote inclui viagem de trem de alta velocidade de/para
Edimburgo, 3 noites de hospedagem no centro da cidade, city
tour de Edimburgo de ônibus, serviços do nosso Gerente de
Viagem e transfer de/para estação/hotel . Os extras opcionais
incluem excursão de um dia para o Loch Ness & Highlands
e excursãoWallace-Coração Valente e Destilaria deWhisky.

Data de saída
18 Abril A partir de £369

Wales & Wye Valley
Brighton
Cotswolds

Bath & Stonehenge
Cambridge
Oxford

Todos os passeios da International Friends são totalmente guiados

Janeiro a Junho 2014

Passeios guiados pela
Grã-Bretanha & Europa
Lançamento 2014 - Excursão Downton Abbey!
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Viagens para Paris e Amsterdã Viagens para a Escócia e País de Gales

Paris – Tour de 3 dias com guia
• Hospedagem no centro da cidade
• Tour guiado e cruzeiro pelo rio Sena
• Viagem disponível em ônibus executivo

de luxo ou trem Eurostar.

Aproveite o cruzeiro pelo rio Sena, suba na torre
Eiffel, passeie pela Champs Elysées, veja o Arco do
Triumfo, visite Montmartre, tire uma foto no Moulin
Rouge e veja a catedral de Notre Dame!

Datas de Saída
10, 17, 24, 31 Janeiro ônibus £239
17, 31 Janeiro Eurostar £269
14, 28 Fevereiro Eurostar £269
14 Fevereiro ônibus £239
14, 28 Março Eurostar £279
14 Março ônibus £239
18 Abril (4 dias) Eurostar £379
18 Abril (4 dias) ônibus £329
3, 24 Maio Eurostar £299
6, 20 Maio Eurostar £289

Preço baseado em 2 pessoas dividindo un quarto duplo em hotel 3* no centro da cidade.

Amsterdã & Bruges – Tour guiado de 3 dias
• Hospedagem no centro da cidade (em Amsterdã)
• Inclui cruzeiro pelos canais da cidade e visita

a Zaanse Schans – veja os moinhos, queijos
e tamancos

• Viagem em ônibus executivo de luxo.

Uma variedade de atrações em Amsterdã incluem
o museu Van Gogh, o Rijksmuseum, a Cervejaria
Heineken, a Casa de Anne Frank, os Cafés, a Zona
da Luz Vermelha, as Fábricas de Diamantes e a Dam
Square. No terceiro dia, a excursão termina com
uma visita à cidade Bruges, a “Veneza do Norte”.

Datas de Saída
24 Janeiro £229
14 Fevereiro £229
14 Março £229
18 Abril (4 dias) £319
3, 24 Maio £239
13 Junho £239

Preço baseado em dormitórios com 4-8 camas em hotel econômico no centro da cidade.

Opcional Extra:
Passeio de meio
dia ao Palácio
e Jardins de

Versalhes £29.

Upgrade Opcional
Hotel 3* em

quarto duplo em
todas as viagens
a partir de £40.

Oxford, Cotswolds, Bath, Lacock &
Stonehenge – Tour guiado de 2 dias
• Explore os vilarejos mais bonitos da Inglaterra
• Viagem em grupo pequeno com não mais

de 16 pessoas
• Caminhada guiada de Oxford, entradas incluidas

para as Termas Romanas e Stonehenge.

Visite a famosa cidade universitária de Oxford,
explore os charmosos vilarejos de Cotswolds,
entre no Spa Romano mais bem preservado
(Roman Baths) e o mais fascinante monumento
pré-histórico da Grã-Bretanha (Stonehenge).

Saída TODOS os dias
Fantástica viagem de fim de semana à partir de £199.

Preço baseado em 2 pessoas dividindo quarto duplo em hotel 3*.

Link rápido para os nossos tours - escaneie
o código ao lado com o seu Smartfone.

Tour à Destilaria
de Whisky a
partir de £36.

Edimburgo – Tour de 3 dias com guia
• Viagem de ida e volta em trem de alta

velocidade
• Hospedagem no centro da cidade
• Tour panorâmica guiada.
• Transfer de/para estação/hotel incluído.

Admire os vários pontos da capital da Escócia,
Edimburgo. Veja o Palácio de Hollyrood, a Royal
Mile, o castelo de Edimburgo, o Parlamento Escocês
e Princes Street. Passeios opcionais de um dia pela
bela região das Terras Altas e Loch Ness.

Saídas TODAS às sextas-feiras
Edinburgo A partir de £219
Edinburgo, Loch Ness e Terras Altas A partir de £263

Preço baseado em dividindo dormitórios em Guest house no centro
da cidade. Upgrade para quarto duplo/individual e hotel 3* disponível
com custo extra.

www.internationalfriends.co.uk Tel: 01223 244555 info@internationalfriends.co.uk

Viagens na Inglaterra

Promoções fantásticas de hotéis
na Grã-Bretanha e Europa

Excelente tarifas em Londres, Roma, Dublin, Paris, Edimburgo!

Litoral e Montanhas Galesas – Tour guiado
de 2 dias
• Conheça a cidade histórica de Chester, o castelo

de Conwy, a costa acidentada do norte de Gales
e o parque Nacional de Snowdonia.

Departure dates
8 Fevereiro A partir de £179
8 Março A partir de £179
12 Abril A partir de £179
10 Maio A partir de £179
7 Junho A partir de £179

Quartos duplos em hotéis de família, perto do mar, com café da manhã galês incluído.

Equitação em Gales
• Visita à Tintern/Abadia de Tintern, Chepstow,

vale do rio Wye e dia inteiro de equitação
no Parque Nacional de Brecon Beacons.

Datas de Saídas
14 Março £189
5 Abril £189

Preço baseado em dormitórios com 4-6 camas em hotel econômico.

Windsor, Bath, Stonehenge, locação de
filmagens de Downton Abbey e Oxford –
Tour Guiado de 2 dias
• Visite quatro dos destinos mais populares da

Inglaterra, combinado com visita às locações
de filmagem da série Downton Abbey

• Inclui a entrada para o Castelo de Windsor,
as termas de Bath e Stonehenge

• Uma noite em hotel 3* na deslumbrante
região de Cotswolds ,Oxfordshire.

Lançamento 2014!! Visite Windsor, Bath
e a misteriosa Stonehenge no primeiro dia.
Seguindo viagem pelos vilarejos de Cotswolds,
Oxfordshire e locais de filmagem da série
Downton Abbey no segundo dia, e terminando
na cidade universitária de Oxford para uma
visita guiada.

Saídas TODAS as terças e quintas-feiras
a partir de £ 229.

Preço baseado em 2 pessoas dividindo qurto duplo/casal em hotel 3*.
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