O melhor de Guernsey

Itinerário
Após a chegada do seu cruzeiro o nosso guia esperará por si identificado com Shore2Shore.
Esta passeio começará no Monumento da Libertação, no coração do Saint Peter’s Port, onde
faremos um tour panorâmico pela cidade e pararemos para admirar as vistas das ilhas vizinhas na
Baía de Havelet.
A seguir, teremos a oportunidade de explorar a Capelinha, The Little Chapel. Construída
originalmente em 1914, a capela é conhecida por ser uma das menores do mundo e é lindamente
decorada com pedaços de cerâmica partida, conchas e seixos. A pequena capela foi construída como
um ato de devoção, o desenho é baseado na Gruta da Virgem de Lourdes e é decorado em forma de
mosaico com conchas e fragmentos doados por Wedgewood e o Royal Doulton China. La Capillita
aparece no livro The Guernsey Literary and Potato Peel Society, no qual se baseia o recente filme de
mesmo nome.
Em seguida, seguiremos para Pleinmont Point, onde faremos uma paragem para tirar fotografias e
apreciar a vista deslumbrante da costa sul e visitar a restaurada bateria de canhão alemã.
Em seguida, faremos uma paragem para uma bebida ou descansar em Bruce Russell.
De volta ao autocarro, o nosso motorista vai nos levar ao longo da costa oeste para desfrutar de
vistas magníficas de algumas das praias favoritas de Guernsey, como os Grandes Roques e Pembroke
Bay.
No final da excursão, retornaremos ao porto para a despedida.
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PREÇO POR PESSOA: DESDE 36,00 €
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA ATÉ 3 HORAS
NÃO
HÁ
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OBSERVAÇÕES
Nivel fácil / Panorâmica / Culturas.
Recomendável calçado confortável
Não há acesso para cadeira de rodas dentro da Pequena Capela.
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 dispõem 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 DESEMBARQUE DO NAVIO SERÁ FEITO EM LANCHA. APÓS SAIR DA EMBARCAÇÃO TERÁ
QUE SUBIR UMA RAMPA. O GUIA ESPERARÁ POR SI NO TOPO DA RAMPA. TERÁ DE
CAMINHAR CERCA DE 50 METROS ATÉ VER O GUIA QUE ESTARÁ IDENTIFICADO COM
SHORE2SHORE.
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