Panorâmica de Cartago, os Souqs, a Medina e Sidi Bou Said

Itinerário
Após a chegada do seu cruzeiro o guia estará à sua espera identificado com Shore2Shore.
Saída do porto Goulette em direção à Medina, localizada no centro da cidade de Tunes.
A Medina de Tunes, é a cidade antiga, composta por um mercado ou souqs e um mesquita. Esta foi
declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO em 1979, devido ao seu notável
estado de conservação. É composta por um conjunto de ruas estreitas e passagens cobertas, cheias
de cores densas, um movimentado mercado do comércio e de trocas sempre muito ativos. Mercado
ou souqs, como normalmente são designados, onde se encontra uma infinidade de produtos e de
serviços desde artigos de couro aos utensílio de plástico, da melhor filigrana à lata, do grande bazar
de souvenirs para turistas à minúscula oficina de artesãos.
De seguida deixaremos a Medida e rumaremos em direção a Cartago, um subúrbio à beira mar de
Tunes, conhecida pelas suas ruínas arqueológicas. Uma importante cidade da antiguidade, fundada
pelos fenícios no primeiro milénio a.C.. Visitaremos as ruínas (visita exterior). Cartago foi por muitos
séculos o grande rival de Roma no controle do Mediterrâneo, uma vez que foi a sede do Império
Cartaginês. Uma cidade que por força das muitas guerras e distribuições que foi submetida, é
recorrente que a sua gente tenha levantado colunas de monumentos, capitéis e as pedras para a
construção e decoração das suas casas.
A seguir o nosso guia nos levará a conhecer Sidi Bou Said, uma cidade de artistas e pintores, muito
pitoresca, tanto pelas suas casas brancas e azuis tradicionais, como pela paisagem em que se insere,
por isso é comum que todo o tipo de material de promoção turística da Tunísia utilize a imagens
desta cidade. Encontraremos na rua principal, muitos turistas caminhando em busca de cachimbos
de água, gaiolas, espadas, fantoches, cerâmicas uma infinidade de lembranças que estarão
disponíveis em centenas de lojas e barracas de que vamos encontrar em ambos os lados da rua.
No final da excursão, retornaremos ao porto Goulette para a despedida.
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INFORMAÇÃO GERAL PANORÂMICA DE CARTAGO: OS SOUQS E A MEDINA
PREÇO POR PESSOA: DESDE 19,00 €
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA ATÉ 5 HORAS (em função da permanência do navio em porto)
NÃO TEM SUPLEMENTOS
OBSERVAÇÕES
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Nível Fácil / Panorâmico / Cultural
É obrigatório o uso de roupas adequadas nos locais de culto a serem visitados.
Consulte aqui o código de vestimenta recomendado.
É aconselhável usar calçado confortável.
Pessoas com mobilidade reduzida e/ou que usam cadeira de rodas devem estar acompanhadas de
outra pessoa que a possa ajudar. Deverá considerar usar cadeiras de rodas dobráveis, uma vez que
os autocarros não possuem elevadores ou rampas (a Shore2shore não se responsabiliza se o cliente
não relatar a sua situação no momento de efetuar a reserva)
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