Bari em Comboio e passeio a pé

Itinerário
O seu dia de hoje será dedicado a descobrir Bari, a sua história e as suas tradições.
O guia irá estar à sua espera à saída do porto com o cartaz da Shore2Shore, desde aí começará a
visita num comboio turístico que o levará até ao coração da cidade com a sua arquitetura medieval,
terá a possibilidade de admirar o maravilhoso passeio marítimo, de seguida sairá do comboio e
continuará a pé com o guia.
Começará pela parte antiga da cidade "Bari Vecchia" e por todos os seus recantos e visitará a Basílica
de São Nicolau (visita interior) o símbolo da cidade e da religiosidade de Bari, construído durante o
domínio italiano - normando de Apulia em honra ao santo padroeiro de Bari. Seguindo o passeio e
caminhando pelas ruas do Borgo Antigo chegará à Catedral de São Sabino (visita exterior), de estilo
românico, e ao Castelo Normando Suevo (visita exterior) que é bem visível na parte antiga da cidade.
Durante o passeio, também passará pela área do Arco Basso e pela bonita rua "Via delle
Orecchiette", onde poderá assistir ao vivo a "Orecchiette", a típica massa da região Puglia, e onde
terá a oportunidade de provar alguns produtos típicos da região, como azeite e vinho (degustação
incluída).
Continuará a visita pelas antigas muralhas até chegar ao Teatro Petruzzelli, joia cultural da cidade.
Terá um pouco de tempo livre antes de regressar ao comboio que o levará ao porto.
Os clientes que desejarem poderão regressar ao porto no final da visita ou ficar no centro de Bari e
regressar ao porto de comboio, economizando o bilhete.

Detalhes
INFORMAÇÃO GERAL
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PREÇO POR PESSOA: A PARTIR DE 14,00 €
DURAÇÃO: GUIA ATÉ 2 HORAS
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SUPLEMENTOS OBRIGATÓRIOS a serem pagos juntamente com a reserva
AURICULARES: 2,50 € por pessoa
COMBOIO TURÍSTICO: 10.00 € - adultos a partir dos 2 anos. Crianças menores de 2 anos não
pagam, mas não ocuparão um assento.

OBSERVAÇÕES
Nível Fácil / Panorâmico / Cultural
É aconselhável usar sapatos confortáveis.
Excursão a pé
O comboio não é para uso exclusivo do Shore2Shore, por esta razão o guia não poderá falar durante
a viagem.
Os clientes que desejarem poderão regressar ao porto no final da visita ou ficar no centro de Bari e
regressar ao porto de comboio, economizando o bilhete.

Informação do desembarque

202205280005

O ponto de encontro varia de acordo com a companhia de navegação e a doca de atraque.
As instruções para o desembarque do seu cruzeiro serão encontradas no seu voucher de excursão.
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