Liverpool a Cidade dos Beatles

Itinerário
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Após a chegada do seu cruzeiro, o nosso guia irá esperar por si no porto e estará identificado com o
cartaz da Shore2Shore para começar esta magnífica aventura.
Liverpool está localizado a noroeste da Inglaterra, foi fundada como uma vila de pescadores em
1207 e teve esse status até 1880, quando recebeu o título de cidade, tornando-se o segundo mais
importante do Império. No Séc. XVIII, o comércio com as Antilhas e com a Europa Continental
promoveu a expansão económica da cidade; No começo do século XIX, 40% do comércio marítimo
mundial passou pelas docas de Liverpool e é atualmente o segundo porto do Reino Unido em
volume de exportação.
Os seus habitantes e mercadores sabiam como investir a riqueza gerada pelo porto e, com o tempo,
criaram a cidade mais bonita nos arredores de Londres.
Hoje impressiona com os seus famosos edifícios de grande importância arquitetónica.
Em 2004, várias áreas ao longo do centro da cidade foram declaradas Património da Humanidade
pela Unesco; entre eles, Pier Head, Albert Dock, Liverpool Town Hall e St. George's Hall, um dos
emblemas do património arquitetónico da cidade.
A popularidade dos Beatles e do clube de futebol Liverpool Football Club ajudou a tornar Liverpool
num destino turístico.
Durante a excursão, veremos o seguinte:
Os emblemáticos edifícios voltados para o mar, Porto de Liverpool, Cunard e Liver e as novas
estátuas dos Beatles.
Visitaremos as duas catedrais exteriores (visita interior é opcional), o estilo neogótico anglicano, a
quinta catedral mais alta do mundo; e o católico, singular por seu plano circular ao invés do
tradicional em forma de cruz.
O Royal Albert Dock Liverpool, com as suas docas históricas e onde, no seu tempo livre, pode visitar
a Tate Gallery, Maritime & International Slavery Museum.
Uma curta caminhada pela Mathew Street e uma visita ao Cavern Club, onde os Beatles tocaram em
1962.
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A impressionante biblioteca central e a sala de leitura redonda vitoriana no coração do Património
Humanidade.
Os colégios e as escolas dos Beatles.
China Town e a nova área comercial e de entretenimento de 1 bilião £ de libras esterlinas, chamada
Liverpool One.
Penny Lane ficou famosa pela canção escrita pelos Beatles.
Voltaremos para o porto para a despedida.

Detalhes
INFORMAÇÕES GERAIS DA VISITA LIVERPOOL A CIDADE DOS BEATLES
PREÇO POR PESSOA: A PARTIR DE 35,00€
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA ATÉ 4 HORAS
NÃO HÁ SUPLEMENTOS
A entrada nas catedrais é gratuita, por essa razão pode haver fila.

OBSERVAÇÕES
Nível Fácil / Panorâmico / Cultural.
Obrigatório usar roupas adequadas nos locais de culto a serem visitados.
Sapatos confortáveis são aconselhados
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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O GUIA ENCONTRAR-SE-Á COM O GRUPO NA PORTA DO TERMINAL, E ESTARÁ
IDENTIFICADO COM O CARTAZ DA SHORE2SHORE.
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