Caminhando por Visby

Itinerário
À chegada ao porto, a serão dadas as boas-vindas pelo nosso guia que estará identificado com o
cartaz da Shore2Shore.
Visby é a capital da ilha de Gotland, uma das cidades medievais mais bem preservadas na
Escandinávia conhecida pela sua beleza histórica e fascinante encanto de pequena cidade moderna,
em que abundam parques, jardins e flores.
A sua história reflete o seu passado viking, um florescente período medieval e o crescimento da
poderosa Liga Hanseática, embora hoje Visby seja igualmente conhecida como a cidade das rosas e
das ruínas.
Devido aos seus valores culturais únicos, foi declarada em 1995 pela Unesco como Património
Mundial da Humanidade. Desde o final do século XIX, as ruínas de Visby foram protegidas como
monumento histórico. O dique começou a ser construído no século XII e o muro ao redor da cidade
(3,4 km de comprimento) foi adicionado no século XIII. Atrás da muralha, com as suas 44 torres de
vigia, esta cidade de pedra medieval aguarda a sua descoberta.
A nossa excursão começa no antigo porto hanseático, agora conhecido como Almedalen Park, para
desfrutar de uma vista espetacular da cidade.
Continuaremos por Strandgatan, onde podemos ver algumas das adegas medievais.
Passamos por Kruttornet, "a torre da pólvora", que é o edifício mais antigo conservado em Visby.
Passearemos pela cidade, subindo por ruas estreitas até chegarmos ao Jardim Botânico.
Vamos visitar a Catedral de Santa Maria, a igreja dos mercadores alemães, percorrendo algumas das
muitas ruínas e cruzando as suas estreitas ruas medievais para encerrar a nossa excursão.
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PREÇO

POR

PESSOA:

A

GlobalSea, Lda com RNAVT 3445 - shore2shore.pt / shore2shore.com.br

PARTIR

DE

20,00€
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DURAÇÃO: TOUR FEITO COM GUIA COM DURAÇÃO DE 2 HORAS
NÃO HÁ SUPLEMENTOS
Catedral de Santa María: Entrada gratuita
OBSERVAÇÕES
Nível Fácil / Panorâmico / Cultural
É aconselhável usar sapatos confortáveis.
Esta excursão é feita a pé, sem autocarro, por isso não é recomendado para passageiros com
dificuldade para caminhar ou viajar em cadeira de rodas.

Informação do desembarque
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A nossa equipa estará identificada com o cartaz da SHORE2SHORE, à sua espera ao pé do navio.
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