
ESCÒCIA

del 7 al 14 de juliol de 2012

07 juliol, dissabte

LLEIDA-BARCELONA-EDIMBURG-Falkirk-GLASGOW
Sortida amb autocar de les parades acostumades a partir de les xxxx 
h. per anar fins a l'aeroport de Barcelona, tenint en compte que hem 
ser-hi amb 2 hores d’antelació.
El  vol  directe  previst  és  (VY7815  sortida  06.00  h)  amb destinació 
Edimburg. 
Arribada a l'aeroport i sortida amb direcció a  Falkirk. Temps lliure 
per conèixer la població.  Dinar. Visita de la  Roda de Falkirk, dita 
així  per  ser  a  prop  del  poble.  Veurem una  resclosa  giratòria  que 
funciona com un ascensor per a vaixells i  connecta el canal Forth-
Clyde  amb  el  canal  Unió.  Continuarem  el  viatge  cap  a  Glasgow. 
Possibilitat de fer un recorregut en vaixell. 
Arribada a Glasgow. Sopar i allotjament.

08 juliol, diumenge

GLASGOW
Esmorzar  i  visita  panoràmica  de  la  segona  ciutat  més  important 
d'Escòcia,  la  seva  catedral,  les  universitats,  l'Ajuntament,  la  Gran 
Mesquita Central, la George Square, etc. Dinar. 
A  la  tarda  excursió  a  New Lanark,  antic  centre  tèxtil  considerat 
bressol  de  la  Revolució  Industrial.  Aquest  llogaret,  del  s.  XVIII,  va 
adquirir gran fama amb Robert Owen, director del complex, per les 
seves  avançades  idees  socials  a  favor  dels  treballadors.  Retorn  a 
Glasgow. Sopar i allotjament..



09 juliol, dilluns

Glasgow - TERRES ALTES

Esmorzar. Sortida cap a les Terres Altes. Visitarem Dalwhinnie, on hi 
ha una de les més reconegudes destil·leries d'Escòcia. Visita de les 
seves instal·lacions i degustació de whisky. A continuació seguirem a 
Inverness, capital natural i administrativa de Terres Altes. Dinar.
Excursió al Castell de Cawdor, tornant per Culloden, lloc de l'última 
batalla entre els jacobites, majoritàriament escocesos i els partidaris 
de la Casa Hannover. Sopar i allotjament.

10 juliol, dimarts

TERRES ALTES
Esmorzar. Sortida per recórrer la regió de les Terres Altes.  Wester 
Ross serà el principi. Continuarem cap a  Loch Maree, el quart llac 
més  gran  d'Escòcia.  Continuarem a  l'antic  poble  de  pescadors  de 
Gairloch i  finalment  Inverewe  Gardens,  la  millor  col·lecció  de 
plantes tropicals d'Escòcia provinents dels dos hemisferis. Dinar
Continuarem  cap  a  la  Cascada  Measach amb  les  seves  46  m 
d'alçada. Finalitzarem el dia visitant el mític  Llac Ness. Realitzarem 
un passeig en vaixell cap a les ruïnes del Castell de Urquhart. Retorn 
a l'hotel. Sopar i allotjament.

11 juliol, dimecres

TERRES ALTES - FORT WILLIAM (ZONA Ballachulish, Argyll)

Esmorzar.  Gaudint  d'espectaculars  paisatges  de  cascades  i  llacs 
arribarem al  Castell de Eilean Donan. Va ser construït a la meitat 
del S. XIII durant el regnat d'Alexander II, com a defensa contra les 
incursions  víkings,  s'alça  en  una  illa  en  un  enclavament  de  gran 
bellesa,  on  conflueixen  tres  ries,  fet  que  ha  ha  suposat  que  es 
conegués a tot el món. 

Continuarem cap a l'illa de Skye, la més gran i septentrional de la 
Hèbrides interiors. És la segona illa més gran d'Escòcia i destaca pel 
seu impressionant paisatge i per l'abundància d'antics monuments i 
castells. Parada per veure el  Castell de Dunvegan situat sobre un 
altiplà a la vora del llac del mateix nom. Una estona de temps lliure 
abans de continuar a Portree. Dinar. 

Sortida fins  Armadale, on embarcarem en el ferri que salpa cap a 
Mallaig.  Ens acomiadarem de les Terres Altes passant l'última nit 
allotjats a la vora d'un llac (Loch Leven o Loch Linnhe), envoltats de 
muntanyes, en un lloc de gran bellesa natural, una autèntica postal 
d'Escòcia. Sopar i allotjament.



12 juliol, dijous

FORT  WILLIAM  (BALLACHULLISH,  Argyll)  –  Glencoe  - 
EDIMBURG

Esmorzar.  Sortida  cap  a  Glencoe,  la  vall  més  famosa  d'Escòcia. 
Continuarem cap a la zona muntanyosa de Trossachs, on visitarem el 
Castell de Stirling. Podrem veure el monument commemoratiu de 
William Wallace (Braveheart). Dinar.
Continuem cap a Edimburg. Temps lliure fins al sopar i allotjament.

13 juliol, divendres 

EDIMBURG

Esmorzar i  visita panoràmica: la Milla Reial i els seus BREW pubs 
(bars  que  fabriquen  la  seva  pròpia  cervesa),  el  Palau  de 
Holyroodhouse, National Gallery, la New Town o Ciutat Nova, de finals 
del  S..  XVII;  Calton  Hill,  l'antic  Parlament,  seu  dels  tribunals,  etc. 
Dinar. 
A la tarda visita de l'interior del Castell d'Edimburg i el  Palau de 
Holyroodhouse. Sopar i allotjament.

14 juliol, dissabte

EDIMBURG – BARCELONA - LLEIDA

Esmorzar.  Trasllat  a  l'aeroport  d'Edimburg  per  agafar  el  vol  de 
tornada a Barcelona, (previst VY7816 a les 08.20 h.)

Arribada a Barcelona i sortida cap a Lleida.
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