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

Itinerário
Após a chegada do seu cruzeiro o nosso guia esperá por si identificado com o 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 Loch Ness, onde tentaremos de identificar “o seu
habitante mais conhecido”, o monstro Nessie.
Não esqueça a sua máquina fotográfia ou câmera para imortalizar a sua visita ao lago mais
emblemático da Escócia e também para fotografar a impressionante vista do histórico Castelo
Urquhart através do cruzeiro, antes de voltarmos ao 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. Em Inverness, teremos tempo livre para almoçar, passear, fotografar
o Castelo de Inverness, fazer compras ou simplesmente passear ao longo do rio. Após este tempo
livre, retornamos ao autocarro para retornar ao porto de Invergordon, onde a excursão termina e
para se despedir e regressar para o navio.

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
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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 para validar a idade)

OBSERVAÇÕES
Nível Fácil / Panorâmico / Cultural
É aconselhável usar sapatos confortáveis.
Não é adequado para pessoa com mobilidade reduzida ou que use cadeira de roda no cruzeiro no
Loch Ness (a Shore2shore não é responsável, se o cliente não relatar a sua situação no momento da
reserva)

Informação do desembarque
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O GUIA ESPERARÁ POR SI FORA DO TERMINAL, APENAS À FRENTE, COM O CARTAZ DA
SHORE2SHORE, ONDE ESTÃO OS AUTOCARROS DAS EXCURSÕES DA COMPANHIA
MARITIMA
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