Inverness, Castelos e Mistérios

Itinerário
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Após a chegada do seu cruzeiro o nosso guia esperá por si identificado com cartaz Shore2Shore
Temos uma hora de viagem de autocarro até ao lago mais emblemático da Escócia, Loch Ness, onde
temos tempo para suficiente para fotografá-lo e tentar identificar seu habitante mais conhecido, o
monstro Nessie.
Este vasto e profundo lago de água doce nas Highlands da Escócia se estende por cerca de 37 km e
sua superfície está cerca de 16 m acima do nível do mar. Loch Ness é famoso por ser a suposta
residência daquele conhecido como Nessie, nome que lhe foi atribuído por volta do ano 1940,
segundo dizem um grande animal desconhecido semelhante a um plesiossauro que vive nessas
águas, embora sua descrição varie de acordo com as fontes, A verdade é que o interesse popular e a
crença na existência do animal tornaram o lago conhecido em todo o mundo.
Continuamos o nosso passeio em direção a Inverness, a cidade mais importante da região e a capital
das Highlands. A cidade de Inverness está situada na foz do Rio Ness no Fiorde de Moray. Perto dali,
a famosa Batalha de Culloden aconteceu no final do século XVIII, pela causa a última batalha travada
em solo britânico até hoje, e que significou pelacausa jacobita, que defendia a restauração da Casa
dos Stuarts no trono britânico, derrota definitiva da qual nunca se recuperou.
Em Inverness teremos tempo livre para almoçar, fazer compras, fotografar o seu castelo ou
simplesmente desfrutar de um passeio à beira rio. Podemos visitar por conta própria a cidade velha
onde está localizada a Catedral de Inverness do século XIX a Velha Igreja Alta, o Mercado Vitoriano
interno onde se vendem alimentos, roupas e artesanato ou o Museu contemporâneo de Inverness e a
Galeria de Arte onde estão as Highlands e a história local .
À tarde chegamos a um dos mais belos castelos da Escócia, o Castelo Cawdor datado do século XIV,
construído como uma fortaleza privada pelos barões Cawdor e que se destaca por ser um castelo
cheio de intriga e história. Não podemos deixar de visitar esta maravilha medieval, podemos visitar
os seus maravilhosos jardins, um local verdadeiramente extraordinário.
No final da excursão, retornaremos ao porto para a despedida.
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Detalhes
INFORMAÇÃO GERAL DE INVERNESS, CASTELOS E MISTÉRIOS
PREÇO POR PESSOA: A PARTIR DE 45,00€
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA ATÉ 8 HORAS
SUPLEMENTO OBRIGATÓRIO A PAGAR COM A RESERVA
Entrada no Castello Cawdor: 15,00 € a partir dos 12 anos, 9,00 € para Crianças dos 5 aos 12 anos,
Gratuito para Crianças menores de 5 anos
O preço da entrada inclui audio guia em Português
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 ou crianças em carrinho de bebé. Recomendamos considerar utilizar
cadeiras de rodas ou carrinhos desdobráveis, uma vez que os autocarros não dispõe de elevadores ou
rampas. A Shore2shore não se responsabiliza, se o cliente não relatar a sua situação no momento de
efetuar a reserva.

Informação do desembarque
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O GUIA ESPERARÁ IDENTIFICADO COM SHORE2SHORE FORA DO CAIS/TERMINAL, APÓS OS
AUTOCARROS DAS EXCURSÕES OFICIAIS DA COMPANHIA DE CRUZEIROS, MESMO EM
FRENTE.
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