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Passeios pelos arredores de Londres -  Descubra o interior da Inglaterra em um dia de passeio. 

Passeios fora de Londres Horas 1-2 Pessoas 3-4 Pessoas 5-6 Pessoas 7 + Pessoas 

Windsor, Stonehenge e Bath 10hrs £380.00 £420.00 £460.00 
Favor 
consultar 

Stonehenge, Bath e Oxford 10hrs £380.00 £420.00 £460.00 
Favor 
consultar 

Leeds Castle, Canterbury e 
Dover 

8hrs £360.00 £380.00 £420.00 
Favor 
consultar 

Legoland Park 8hrs £240.00 £260.00 £300.00 
Favor 
consultar 

Peppa Pig Park 8hrs £360.00 £380.00 £400.00 
Favor 
consultar 

Outlets 6hrs £280.00 £320.00 £380.00 
Favor 
consultar 

Windsor, Oxford e Outlets 10hrs £370.00 £400.00 £460.00 
Favor 
consultar 

Cambridge e Ely Catedral 8hrs £360.00 £380.00 £420.00 
Favor 
consultar 

Meio City Tour Londres e 
Castelo de Windsor 

8hrs £300.00 £320.00 £340.00 
Favor 
consultar 

Oxford Palácio de blenheim e 
Woodstok (Cotswolds) 

8hrs £320.00 £360.00 £400.00 
Favor 
consultar 

Stratford-upon-Avon e 
Warwick 

8hrs £360.00 £400.00 £440.00 
Favor 
consultar 

Bath e Stonehenge 8hrs £340.00 £380.00 £420.00 
Favor 
consultar 

Oxford e Castelo de Windsor 8hrs £320.00 £360.00 £400.00 
Favor 
consultar 

Oxford  e Bicester Outlet 8hrs £320.00 £360.00 £400.00 
Favor 
consultar 

Bicester Village e Castelo de 
Windsor  
 

8:30 hrs £320.00 £360.00 £400.00 
Favor 
consultar 
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Studio Warner Bros Harry 
Potter + Castelo de Windsor  
 

8hrs £300.00 £340.00 £380.00 
Favor 
consultar 

Passeio à cidade de Liverpool  
 

13hrs £560.00 £600.00 £640.00 
Favor 
consultar 

Salisbury, Stonehenge  
e Avebury  

8 hrs £320.00 £360.00 £400.00 
Favor 
consultar 

Oxford and Shopping Outlet  8 hrs  £320.00  £360.00  £400.00  
Favor 
consultar  

Stonehenge  4hrs  £200.00  £220.00  £260.00  
Favor 
consultar  

Stratford-Upon-Avon  5hrs  £260.00  £300.00  £340.00  
Favor 
consultar  

Warwick  5 hrs  £260.00  £300.00  £340.00  
Favor 
consultar  

Windsor  4:30 hrs  £200.00  £220.00  £260.00  
Favor 
consultar  

 

Tarifa para Passeios e Traslados 

Tarifa de traslados dos Aeroportos, Estações de trem e Portos em Londres. 

Aeroporto 1-2 Pessoas 3-4 Pessoas 5-6 Pessoas 7 + Pessoas 

Heathrow £75.00 £80.00 £90.00 £15.00 p/ pessoa 

Gatwick £100.00 £120.00 £140.00 £20.00 p/ pessoa 

Stansted £110.00 £130.00 £150.00 £20.00 p/ pessoa 

Luton £110.00 £130.00 £150.00 £20.00 p/ pessoa 

London City £75.00 £85.00 £95.00 £20.00 p/ pessoa 

Estação Internacional 
de Trem St. Pancras 

£65.00 £75.00 £85.00 £15.00 p pessoa 

Porto de Harwich 
(Cruzeiros) 

£220.00 £240.00 £280.00 £50.00 p/ pessoa 

Porto de Southampton 
(Cruzeiros) 

£220.00 £240.00 £280.00 £50.00 p/ pessoa 
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Carro com motorista a disposição. 

Valor 1-2 Pessoas 3-4 Pessoas 5-6 Pessoas 7 + Pessoas 

Hora £40.00 £50.00 £50.00 Favor Consultar 

 

 

City Tour em Londres 

Os passeios e city tour são todos exclusivos. 

City Tour em Londres Horas 1-2 Pessoas 3-4 Pessoas 5-6 Pessoas 7 + Pessoas 

Meio City Tour 4hrs £180.00 £200.00 £250.00 
Favor 
Consultar 

Programação de 1 Dia 8hrs £300.00 £320.00 £340.00 
Favor 
Consultar 

Programação de 2 Dias 8hrs £290.00 £310.00 £330.00 
Favor 
Consultar 

Passeio noturno Horas 1-2 Pessoas 3-4 Pessoas 5-6 Pessoas 7 + Pessoas 

Londres By Night 3hrs £120.00 £140.00 £160.00 
Favor  
Consultar 
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Para sua reserva precisamos das seguintes informações: 

 Tamanho e quantidade de bagagens (pequena, média ou grande). 

 Nome e endereço do Hotel que vai ficar hospedado; 

 Aeroporto (nome, data, número do voo, horário e terminal de desembarque); Porto (nome, data, 

número do voo, horário e terminal de desembarque); Estação (nome, data, numero do trem, horário e 

terminal de desembarque). 

 Horário do Pick-Up no Hotel, horário de embarque . Aeroporto (nome, data, número do voo, horário e 

terminal de desembarque); Porto (nome, data, horário e terminal de desembarque); Estação (nome, 

data, número do voo, horário e terminal de desembarque). 

 

 Informações Gerais de nossos Serviços 

 Caso necessite ficar no aeroporto/Porto/Estação por mais tempo, por motivos pessoais, favor nos 

avisar. 

 Recibos fiscais: Podermos enviá-los por e-mail após o termino de todos os serviços prestados; 

 O motorista irá esperar na saída do desembarque com uma placa  de identificação com o nome do 

cliente; 

 Os valores dos traslados são cobrado por cada trajeto.  

 O motorista irá esperar o cliente sem nenhuma cobrança extra na primeira 1h, após a aeronave 

pousar. Temos todos os programas de voo de Londres e saberemos exatamente a hora  que a 

aeronave pousou. As vezes ocorrem atrasos nas bagagens ou na imigração, caso aconteça, somente 

será cobrado uma taxa de estacionamento a mais pela espera. 

 O pagamento deverá ser feito diretamente ao motorista no inicio do serviço em Libras (£) ou Euros (€) 

ou por depósito bancário em Reais (R$) em nossa conta bancária no Brasil. 

 Nossos veículos disponibiliza gratuitamente rede wi-fi. 

 Todos os nossos veículos são executivos e com motoristas brasileiros. 
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