Castelo de Leeds e Catedral de Canterbury

Itinerário
Após a chegada do seu cruzeiro, o nosso guia aguardará por si no porto de Dover, e estará
identificado com o cartaz da Shore2shore.
A nossa primeira paragem será no Castelo de Leeds, onde chegaremos após aproximadamente uns
40 minutos de viagem. O Castelo de Leeds foi descrito pelo nobre Conway como "o mais charmoso
do mundo" e está localizado no meio de um lago natural, cercado por mais de 200 hectares de
parques e jardins. Chegaremos lá antes de as portas serem abertas ao público, para que possamos
vivenciar a sua magia num ambiente calmo. Teremos tempo para explorar os terrenos do castelo,
onde encontraremos o Jardim Lady Baillie com vista para o lago, um aviário e um labirinto.
Viajando pelo condado de Kent, conhecido como o Jardim da Inglaterra, iremos em direção à
Catedral de Canterbury. Esta magnífica catedral é a mais importante do mundo dentro da religião
anglicana. O sino central do campanário, chamado "Harry", data de 1498 e a cripta do século XI. É
aqui que o guia nos contará a história do terrível assassinato do arcebispo Tomas Beckett no ano de
1170.
Teremos tempo para caminhar pelas ruas estreitas de Canterbury e almoçar (livre).
No final da excursão, retornaremos ao porto de Dover após aproximadamente 30 minutos de
viagem.

Detalhes
INFORMAÇÕES GERAIS VISITA A LEEDS E CANTERBURY
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COTAÇÂO APENAS PARA GRUPOS PRIVADOS
CONSULTE-NOS no email
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA ATÉ 11 HORAS
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SUPLEMENTOS OBRIGATÓRIOS
Pacote de 2 BILHETES (Catedral de Canterbury e Castelo de Leeds): 35.00€ a partir dos 3 anos. A
SHORE2SHORE oferece a tarifa de GRUPOS e não a entrada individual
Atenção: Os preços dos bilhetes são indicativos, eles podem mudar sem aviso prévio por decisão das
autoridades competentes (a Shore2Shore avisará neste caso).
Os bilhetes serão cobrados antecipadamente no momento do pagamento da excursão e aplicada a
taxa de câmbio mais atualizada.
As horas para visitar a Catedral de Canterbury, no sul da Inglaterra, são durante a semana, das 9h às
17h30 no verão, e até as 17h no inverno, com o último acesso meia hora antes do fecho. Aos
domingos, o horário é das 12:30 às 14:30.

OBSERVAÇÕES
Nível Fácil / Panorâmico / Cultural
É aconselhável usar sapatos confortáveis.
As pessoas com mobilidade reduzida, que usam cadeira de rodas, devem estar acompanhadas por
outra pessoa que possa ajudá-las. Por favor, use cadeiras de rodas dobráveis, pois os autocarros não
têm elevadores ou rampas. (A Shore2shore não é responsável se o cliente não relatar a sua situação
no momento da reserva)

Informação do desembarque
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Desembarque e siga em direção à estação marítima.
Há apenas um estacionamento onde o guia irá esperar por si com o cartaz da SHORE2SHORE.
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