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NOVENTUR – VIAGENS E TURISMO 

Alvará 652/93 RNAVT nº 2034 

 

O PREÇO INCLUI: 

 Passagem aérea Lisboa /Roma/Palermo/Lisboa em classe económica; 

 Transporte em autocarro privativo durante todo o percurso; 

 8 noites de alojamento em hotéis de 3* e 4* c/ peq. almoço; 

 6 almoços e 7 jantares; 

 Entradas e visitas conforme programa; 

 Acompanhamento por delegado da Noventur  

 Seguro de viagem; 
 Taxas de serviço e IVA.Taxas aeroporto (125€ à data de Nov. 2014) 

               POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ESTADA EM LONDRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ROTA DAS ALDEIAS 
DE XISTO 

 

PASSEIO 4X4 
       

 

 

 

OS PANTANOS DE DARTMOOR, AS FALÉSIAS ABRUPTAS E AS PRAIAS SELVAGENS. A MAIS BELA E ESQUECIDA 
REGIÃO DA INGLATERRA ONDE C.DOYLE E A. CHRISTIE, DAFNE. DU MAURIER E D.H. LAWRENCE SITUARAM OS 
SEUS ROMANCES, A ESCOLA DE PINTURA DE ST IVES, O CASTELO DO REI ARTUR E AS BRUMAS DA MEMÓRIA. 
 

 
1º dia – 03/07 - Sexta 
LISBOA / LONDRES / TORQUAY 
Comparência no aeroporto da Portela às 06h00 e embarque no voo TP 354 às 
07h40/10h30 com destino a Londres. Inicio da nossa viagem com destino a 
Torquay, ALMOÇO em percurso na cidade de Avebury. Alojamento no Grand 
Hotel e JANTAR.  

2º dia – 04/07 Sabado - domingo 
TORQUAY / PRINCETOWN / PLYMOUTH 
Pequeno-almoço no hotel e inicio das visitas por Torquay, a cidade natal de 
Agatha Christie, visita do Museu de Torquay dedicado à escritora e 
igualmente o Princess Gardens, a Torre Abbey, a praia onde se banhou quando 
jovem e o Grand Hotel onde passou a sua lua de mel. ALMOÇO num pub local. 
De tarde, continuação para o Parque de Dartmoor até Princetown e visita 
guiada a alguns dos locais que inspiraram o livro “O cão dos Baskervilles” de 
Conan Doyle que ali viveu durante algum tempo. Os pântanos e as paisagens 
do parque bem como as suas antigas mansões tudo revertem para os livros de 
mistério e os temas centrais deste criador da figura de Sherlok Holmes. Ao final 
da tarde continuação para Plymouth. Alojamento e JANTAR no hotel Jurys Inn 
ou similar. 

3º dia – 05/07 – Domingo 
PLYMOUTH 
Após o pequeno-almoço no hotel em Plymouth, visita de pequeno vilarejo 

piscatório que se transformou no séc. XVII num dos principais portos da 

Marinha Real Britânica e daqui saíram Francis Drake, Cook, Sir Walther Raleigh 

entre outros. Entre vários motivos de visita podemos conhecer o Plymouth Gin 

Destillery, instalado no antigo Convento de Dominicanos fundado em 1452 e 

no seu animado cais, os pubs e a belíssima marina. Almoço livre. Tarde, 

aproveite para percorrer a cidade e descobrir os seus encantos e parque. 

Alojamento e JANTAR no Hotel 

4º dia – 06/07 – Segunda 

PLYMOUTH / FALMOUTH 

Pequeno-almoço no hotel. De manhã iremos conhecer o “Éden Project”, a 
maior estufa do planeta, uma autêntica “Arca de Noé” vegetal, e que está na 
vanguarda das pesquisas e protecção da flora a nível mundial. ALMOÇO em 
restaurante local. De tarde visita de Lanhydrock a magnifica mansão do séc. 
XVII pertença do rico mercador Sir Richard Barthes e famosa pelos seus jardins. 
Continuação para Falmouth alojamento no Hotel St. Michaels ou similar, 
JANTAR  

5º dia – 07/07 – Terça 
FALMOUTH / LANDS END / FALMOUTH 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Portcurn e visita do Minack Theater  

localizado no alto de uma falésia e construído pela mão de Rowena Cade 
como um anfiteatro grego e onde se realizam espectáculos de dança e 
teatro. Continuação para Land´s End, o extremo sul da ilha e com 
dramáticas panorâmicas. ALMOÇO no Land´s End Hotel. De tarde, saímos 
para Penzance e em frente veremos o Monte de St. Michael (irmão 
“gémeo” do de França, e se a maré o permitir visitaremos. Regresso a 
Falmouth. Alojamento e JANTAR.       

6º dia –08/07 – quarta  
FALMOUTH/ST IVES/FALMOUTH 
Pequeno-almoço no hotel. Visita do Castelo de Pendennis, construído 
por Henrique VIII para defender a baía de Falmouth. Os seus bastiões e 
artilharia foram decisivos igualmente durante as guerras napoleónicas. 
Continuação para St IVES famoso porto e vila de pescadores de sardinha 
e que no séc. XIX atraiu pelo seu pitoresco e paisagem dezenas de 
pintores que aqui se fixaram e desenvolveram a chamada escola de 
St.Ives, a Tate Gallery abriu um pólo neste belíssimo local. Tarde e 
almoço livres. Regresso a Falmouth. JANTAR        

7º dia –09/07 – quinta 
FALMOUTH/TINTAGEL/BRISTOL 
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direcção a Padstow, visita deste 
bonito porto de abrigo de abrigo e célebre pelas suas frotas pesqueiras, 
hoje cidade reconhecida mundialmente pelos gastrónomos graças aos 
seus mariscos e onde o famoso cozinheiro Rick Stein e J. Olivier tem os 
seus restaurantes. Continuação para Tintagel, o local mais visitado do 
sudoeste da Inglaterra. Aqui resistindo ao tempo e à lenda, temos o 
castelo do rei Artur do séc. VIII, onde este teria vivido com a rainha 
Guinevere, ou teria nascido. Sabe-se contudo que as ruínas hoje 
existentes são de um velho castelo normando. ALMOÇO no restaurante 
Camelot. Continuação para Bristol, Alojamento no Hotel Ramada ou 
similar e JANTAR 

8º dia – 10/07 - sexta 
BRISTOL / BATH / SALISBURY / LONDRES 
Após o pequeno-almoço, regresso a Londres por Bath, breve visita e 
continuação para Salisbury ALMOÇO. De tarde, visita da sua famosa 
Catedral seguindo depois para Londres, alojamento no Hotel St. Gilles ou 
similar Jantar livre. 

09º dia  - 11/07 - sabado  
LONDRES / LISBOA 
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre até às 16.30,transfer para o aeroporto e 
embarque no voo TP 367 19h30/22h10 com destino a Lisboa 
            

 

 

 

 CORNUALHA  E  DEVON      

CORNUALHA 

03 A 11 JULHO  
2015 

09 dias 

Preço por pessoa:  
2350 € 

 
        supl. indiv. € 

800€ 
sinalização de 500 € 

 até 10/03  
 

 

 

 
 


