Á procura de Nessie. Visita a Inverness com cruzeiro ao Lago
Ness

Itinerário

202201170001

Após a chegada do seu cruzeiro o nosso guia esperá por si identificado com cartaz Shore2Shore.
Vamos viajar aproximadamente uma hora de autocarro passando por aldeias típicas dos Highlands
até chegarmos ao píer do Hotel Clansman. A partir dali iniciaremos um agradável cruzeiro de uma
hora pelas águas profundas e misteriosas do Lago Ness. Este extenso e profundo lago de água doce,
situado nos Higlands da Escócia que se extende ao longo de 37 kms sendo que a sua superficiese
esta a 16 metros acima do nível do mar.
O lago Ness ou Loch Ness é famoso por ser a suposta residência daquele conhecido como Nessie,
nome que lhe foi atribuído por volta do ano 1940, segundo um grande animal desconhecido
semelhante a um plesiossauro que vive nessas águas, embora sua descrição varie de acordo com as
fontes, A verdade é que o interesse popular e a crença na existência do animal tornaram o lago
conhecido em todo o mundo. Não se esqueça de sua câmera para capturar a sua visita ao lago mais
icônico da Escócia e também para fotografar a vista deslumbrante do histórico Castelo de Urquhart
do navio de cruzeiro, antes de voltar para o pier do Hotel de Clansman.
Já por terra, continuaremos o nosso passeio em direção a Inverness, a cidade mais importante da
região e a capital dos Highlands. A cidade de Inverness está situada na foz do Rio Ness no Fiorde de
Moray. Perto dali, a famosa Batalha de Culloden aconteceu no final do século XVIII, a última batalha
travada em solo britânico até hoje, e que significou pela causa jacobita, que defendia a restauração
da Casa dos Stuart no trono britânico, derrota definitiva da qual nunca se recuperou.
Em Inverness, teremos tempo livre para almoçar, passear, fazer compras, fotografar o Castelo de
Inverness, ou simplesmente passear à beira do rio. Podemos visitar por conta prórpria a cidade velha
onde está localizada a Catedral de Inverness do século XIX, a Igreja Antiga, o Mercado Vitoriano
interno onde se vendem alimentos, roupas e artesanato ou o Museu Contemporâneo de Inverness e
a Galeria de Arte onde estão os Highlands e a história local .
Após este tempo livre, retonamos ao autocarro para voltar ao porto de Invergordon, onde a
excursão termina e para se despedir e regressar ao navio.
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Detalhes
INFORMAÇÃO GERAL À PROCURA DE NESSIE: VISITA A INVERNESS COM CRUZEIRO AO LAGO
NESS
PREÇO POR PESSOA: desde 42,00 €
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA ATÉ 6 HORAS
SUPLEMENTO OBRIGATÓRIO A PAGAR COM A RESERVA
Cruzeiro no Loch Ness: Adulto 17,00 €, Crianças a partir dos 5 anos 14,00 €, menores de 5 anos é
Grátis (será necessário apresentar um documento de identificação válido para fazer prova da idade)
OBSERVAÇÕES
Nível Fácil / Panorâmico / Cultural
É aconselhável usar sapatos confortáveis.
O cruzerio pelo Loch Ness não é adequado para pessoa com mobilidade reduzida ou que use cadeira
de roda. A Shore2shore não se responsabiliza, se o cliente não relatar a sua situação no momento de
efetuar a reserva.

Informação do desembarque
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O guia aguardará por sí identificado com Shore2Shore do lado de fora do terminal, após os
autocarros das excursões oficiais da empresa de navegação, bem em frente.
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