O Melhor de Londres

Itinerário
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Após a chegada do seu cruzeiro, serão dadas as boas-vindas no porto de Dover, Harwich ou
Southampton, pelo nosso guia falante de espanhol, que estará identificado com o cartaz da
Shore2shore.
Depois de cerca de uma hora e meia de Tilbury ou 2 horas dos outros portos, chegaremos a
Londres.
Acompanhado pelo nosso guia, visitaremos a cidade, começando com a "Torre de Londres"
construída pelo Rei Guilherme, o Conquistador, e a "Tower Bridge", os dois símbolos da cidade.
Para os passageiros que chegam de Tilbury chegada será um pouco mais cedo e teremos mais tempo
em Londres e admiraremos o Parque Olímpico (por fora) onde os Jogos Olímpicos foram realizados
em 2012.
Após o nosso passeio, visitaremos a parte mais antiga da cidade chamada "The City", onde
encontrará um maravilhoso exemplo da arquitetura clássica, a Catedral de São Paulo.
Admire a grande "London Bridge", a "Royal Courts of Justice", na famosa rua da imprensa, FLEET
STREET.
Vamos caminhar com o nosso guia através do Covent Garden e depois teremos um a pausa para
almoço livre, não incluído e poderá fazer algumas compras no antigo mercado de flores, frutas e
legumes, originalmente da Abadia de Westminster.
Chegaremos ao centro físico e popular de Londres, veremos a praça histórica de Trafalgar Square,
erguida em memória do almirante Lord Nelson e os marinheiros britânicos, franceses e espanhóis
que morreram nesta batalha.
Vamos passar por Downing Street, Whitehall até à Parliament Square para chegar a Westminster.
Este é o coração da política, com o Parlamento e o relógio mais famoso do mundo, o "Big Ben" e a
magnífica Abadia de Westminster tão famosa nos últimos tempos por causa do casamento do duque
e da duquesa de Cambridge, William e Kate.
Após a visita ao Palácio de Buckingham (visita exterior), atravessaremos a "Ponte de Westminster",
para admirar a "London Eye" - "O Olho de Londres", a mais famosa roda gigante no mundo, com uma
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altura de 135 metros e o hospital histórico de ST. THOMAS que foi assassinado na catedral de
Canterbury.
Terminaremos a excursão e retornaremos ao porto. (O transfere de volta é feita sem um guia.)

Detalhes
INFORMAÇÃO GERAL DA VISITA A LONDRES
PREÇO POR PESSOA: DESDE 43,00€
DURAÇÃO: ATÉ 9/10 HORAS de acordo com o porto de atraque.
NÃO HÁ SUPLEMENTOS

OBSERVAÇÕES
Nível Fácil / Panorâmico / Cultural.
É aconselhável usar sapatos confortáveis.
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)
Nota importante:
Aconselhamos a troca de euros por libras esterlinas antes da partida. A ordem do itinerário pode
variar de acordo com as necessidades do guia.

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