De Edimburgo a Skye
9 dias de viagem. 5 dias de caminhadas moderadas e dormida em Bed & Breakfast.

DESTINO
Escócia.

Descrição

TIPO
A Ilha de Skye precisa de pouca introdução. É a mais famosa das Ilhas da Escócia e a segunda maior
das Ilhas Hebridianas. A Skye possui uma imensa variedade de paisagens e caminhadas diversas para
umas férias espetaculares.
As montanhas de Cuillin formam o que é indiscutivelmente a crista mais impressionante das ilhas
britânicas. Os Red Hills adjacentes são menos dramáticos, mas não menos belos. Para o norte corre o
escarpado da crista de Trotternish, com o Stoerr e o Quirang en-route e suas imponentes formações de
pináculo de rocha.
As costas selvagens, os fiordes profundos e as baías isoladas do lado do vento fazem uma experiência
de caminhadas selvagens através de uma paisagem muito singular. Vamos aproveitar o máximo
possível deste cenário, com uma excelente variedade de caminhadas, de fáceis a moderadas ao longo
da ilha para lhe proporcionar uma experiência Skye completa!
Aproveite a vida selvagem da ilha e uma geologia incrível, a sua história turbulenta, tradição forte e
cultura gaélica próspera que se combinam para tornar este um lugar fascinante para visitar.

Trekking, .

DURAÇÃO
9 dias

DIFICULDADE
Nivel 3

CONFORTO
Nivel 2

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Edimburgo

Alojamento
Bed&Breakfast

Refeições
-

2

Ida para Skye

Bed&Breakfast

P-J

3

Boreraig e Suisnish

Bed&Breakfast

P-J

4

Passeio de barco de Elgol para Loch Coruisk e ida até Camasunary
Bay

Bed&Breakfast

P-J

5

Coire Lagan

Bed&Breakfast

P-J

6

Quirang e Meall

Bed&Breakfast

P-J

7

Macleods Maidens

Bed&Breakfast

P-J

8

Regresso a Edimburgo

Bed&Breakfast

-

9

Voo Edimburgo - cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Edimburgo
Chegada a Edimburgo e ida para a guesthouse por conta do viajante. Resto do dia livre.
Veja aqui como chegar ao centro da cidade https://www.edinburghairport.com/transport-links/travel-into-edinburgh
2: Ida para Skye
Partiremos de Edimburgo pelas 9.00 da manhã rumo a Skye com algumas paragens em rota. Os destaques ao longo do caminho
incluem uma visita às Cataratas de Dochart em Killin, o dramático Glen Coe e o Castelo Eilan-Donan.
Chegamos a Skye no final da tarde - início da noite a tempo para o jantar.
3: Boreraig e Suisnish
Esta é uma lindíssima caminhada costeira desde o sudoeste de Skye até as aldeias desertas de Boreraig e Suisnish - antigas

comunidades crofting (produtores de pequena escala) destruídas durante as "Highland Clearances" de meados dos anos 1800.
Agora, esses lugares que são apenas ruínas dispersas, dão testemunho de um período sombrio da história escocesa e são lugares
selvagens e solitários para visitar. As vistas ao longo da caminhada são maravilhosas e variadas - Loch Eishort ao sul, a Ilha de
Rhum não muito longe e as montanhas adjacentes Bla Bheinn e Clach Glas a oeste.
Caminhada:
17km, aproximadamente 6 hrs.
4: Passeio de barco de Elgol para Loch Coruisk e ida até Camasunary Bay
Iremos no barco «Misty Isles» através de Loch Scavaig para o isolado Loch Coruisk. Se tivermos sorte, veremos focas e muitas
aves. Se tivermos mesmo muita sorte, poderemos ver golfinhos.
Em seguida, caminhamos ao redor da colina pontiaguda de Sgurr na Stri até à baía de Camasunary, um ambiente mais tranquilo um santuário remoto sob as encostas de Bla Bheinn, no meio do cenário dramático da montanha.
A baía é um ótimo lugar para descansar, aproveitar a paisagem e tirar fotografias sem fim antes de continuar a caminhada pela
colina até Kilmarie.
Caminhada:
11km, aproximadamente 5-6 hrs.
5: Coire Lagan
A caminhada de hoje dá-lhe a oportunidade de entrar no coração das acidentadas montanhas Cuillin. Corrie Laggan é uma das
muitas cavidades em forma de tigela (corries) que conduz aos picos mais altos e tem a merecida reputação de ser a mais
espetacular de todas.
Ao longo do caminho, paramos para admirar a cascata Eas Mor, considerada a cascata mais espetacular da Skye. O caminho para o
Corrie é em bom pavimento, que se torna mais duro à medida que se sobe.
Caminhada:
10km, aproximadamente 6 hrs.
6: Quirang e Meall
Quirang é um incrível labirinto de pináculos e penhascos de rochas em direção ao extremo norte da península de Trotternish, no
norte da Ilha. Tomaremos tanto tempo quanto precisaremos para explorar esta incrível área antes de retornar através da espetacular
caminhada do penhasco de Meall na Suiramach.
Se tivermos tempo, poderemos dar uma curta caminhada até o ponto mais ao norte da ilha ou parar em alguns dos muitos pontos
com fantásticas vistas, nesta parte da ilha.
Caminhada:
8km, aproximadamente 5-6 hrs.
7: Macleods Maidens
Vamos à região de Macleod para uma impressionante vista do penhasco e a lenda das donzelas de Macleod - essas estacas de mar
marcantes guardam a entrada para Loch Baracdale, no extremo oeste da ilha - a vista do penhasco tira literalmente o fôlego.
Caminhada:
16km, aproximadamente 6-7 hrs.
8: Regresso a Edimburgo
Regresso a Edimburgo, onde chegaremos por voltas da 16-17h.
Transporte para o hotel por conta do viajante e resto do dia livre.
9: Voo Edimburgo - cidade de origem
De acordo com o horário do voo, ida para o aeroporto por conta da viajante e regresso à cidade de origem.

Datas de partida & Preços do programa de terra
Preço do Voo desde: € 300,00

Extensões
Não tem.

Suplementos

Suplemento Individual durante o trekking: € 325,00
Suplemento individual Edimburgo: € 150,00

Notas
Aconselhamos a que possua o cartão europeu de seguro de doença. Mais informação:
http://www.seg-social.pt/pedido-cartao-europeu-seguro-doenca

Inclui
•
•
•
•
•
•
•

Guia escocês:
5 caminhadas;
Noites em bed&breakfast ou guesthouses em quarto duplo;
Transporte Edimburgo - Skye - Edimburgo;
Transporte diário para a bagagem;
Refeições de acordo com o itinerário;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais;
Transportes de e para o aeroporto em Edimburgo;
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Todos os extras pessoais (telefone, lavandaria etc);
Gastos derivados de condições meteorológicas adversas e atrasos de voos;
Qualquer item não mencionado como incluído.

Equipamento
Cabeça:
◦
◦
◦
◦

Chapéu-de-sol;
Gorro;
Óculos de sol;
«Buff» ou lenço multiusos;

◦
◦
◦
◦

Primeiras camadas térmicas: 2 unidades;
T-shirts;
Forro polar 100 e 200;
Impermeável leve e/ou corta-vento;

Tronco:

Mãos:
◦ Luvas de primeira camada e luvas externas;
Pernas:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Calças primeira camada;
Calças de trekking (e.g.,convertíveis em calções);
Calças leves impermeáveis;
Calções;
Calças casual;
Polainas (opcional);

Pés:
◦ Botas de caminhada, quentes, robustas e maleáveis com apoio para o tornozelo;

◦
◦
◦
◦

Ténis leves para usar em tempo livre;
Meias casual;
Meias de caminhada (2 a 3 pares);
Atacadores suplentes;

Outro equipamento:
◦ Saco maleável de 70 - 90 litros. Será conveniente que o seu equipamento seja acondicionado num saco maleável,
que facilita o seu manuseamento e transporte;
◦ Roupas de viagem;
◦ Estojo de higiene**
◦ 1 manta de sobrevivência em folha de alumínio;
◦ Toalha sintética de trekking - «pack towel»;
◦ Sabonete de mãos anti-bacteriano;
◦ Bolsa de documentos e dinheiro (com apoio no pescoço);
◦ Pequeno cadeado para trancar o saco;
◦ Mochila de dia/ trekking de cerca de 40 Litros com cobertura impermeável.
◦ Cantil ou Camelbak com capacidade mínima de 1,5 L. Beba sempre muita água, não espere por ficar sequioso para
o fazer. Na montanha o ar é mais seco, e além disso a exposição prolongada ao sol e ao vento contribui para uma
maior perda de água. Tenha sempre presente que necessita de estar bem hidratado, e que desta maneira terá uma
melhor recuperação da fadiga muscular.
◦ Lanterna frontal e pilhas alcalinas de substituição;
◦ Kit básico de primeiros-socorros;
◦ Máquina fotográfica;
◦ Barras energéticas.
Equipamento opcional:
◦
◦
◦
◦
◦

2 bastões;
Cinto para transportar dinheiro;
Pequeno estojo de costura;
Fita tape;
Navalha multiusos, tipo exército suíço;

**Estojo de higiene: material de banho; protetor solar; protetor labial; toalhetes; repelente de insectos obrigatório; lenços de
papel e papel higiénico.

Documentação
Condições Particulares
- Viajantes com mais de 70 anos, sob consulta para avaliação da situação.
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