Castelo de Corfe e sua Vila Medieval

Itinerário
Um lugar maravilhoso no sul da Inglaterra, um destino cheio de magia, se é apreciador da Idade
Média. Aldeias de pedra, Castelos e verde, muito verde ao redor.
Após a chegada do seu cruzeiro o guia estará à sua espera identificado com Shore2Shore.
Desfrutaremos de um passeio panorâmico pela zona rural de Dorset e apreciaremos o verde que
somente a Inglaterra nos pode oferecer. Chegaremos ao Castelo de Corfe, após cerca de uma hora
de autocarro. Um dos castelos mais emblemáticos da Grã-Bretanha e a pequena e charmosa cidade
de Corfe nos aguarda, estes são os destaques desta excursão de meio dia.
Localizado numa colina com vista para a Ilha de Purbeck, fica o Castelo Corfe, um vestígio romântico
da história mais enigmático da Inglaterra. Vamos descobrir 1.000 anos de história nesta fortaleza que
remonta ao século XI e foi um castelo medieval e palácio real durante muito tempo. Pelas paredes
caídas e lugares secretos, podemos ler histórias de traição em todos os cantos.
Depois de visitar o castelo, desfrutaremos de tempo livre para explorar a cidade de Corfe. Muitas das
casas da cidade foram construídas com pedras do castelo depois que foram destruídas em 1645.
Terá um mapa da cidade e pode visitar gratuitamente pequenos museus, lojas de chá e de souvenirs,
a igreja ou a estação de comboio.
(Swanage Railway é uma das transportadoras ferroviárias mais populares da Grã-Bretanha, com
comboios a vapor que circulam todos os dias entre os meses de abril a outubro)
Retornaremos ao porto através de um caminho diferente para permitir descobrir ainda mais do
interior e da maravilhosa costa da região de Dorset.
NOTA IMPORTANTE: Excursão NÃO ADEQUADA para pessoas com mobilidade reduzida e/ou que
necessitam do uso de cadeira de roda ou carrinhos de bebé. Os bebés devem ir num suporte tipo
mochila/marsupial. É necessário alguma forma física, pois a subida ao castelo levará
aproximadamente 15 minutos e em terreno inclinado.
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INFORMAÇÃO GERAL CASTELO DE CORFE E SUA VILA MEDIEVAL
PREÇO POR PESSOA: A PARTIR DE 39,00 €
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA ATÉ 5 HORAS E MEIA
SUPLEMENTO A PAGAR COM A RESERVA
Entrada no Castelo de Corfe: 13,00 € Adulto, 6,50 € Crianças dos 5 aos 17 anos e Gratuito para
menores de 5 anos.
OBSERVAÇÕES
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Nível Médio / Panorâmica / Cultural
Aconselha-se calçado confortável
Excursão NÃO ADEQUADA para pessoas com mobilidade reduzida e/ou que necessitam do uso de
cadeira de roda ou carrinhos de bebé. Os bebés devem ir num suporte tipo mochila/marsupial. É
necessário alguma boa forma física, pois a subida ao castelo levará aproximadamente 15 minutos e
em terreno inclinado.
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