Panorâmica de Estocolmo

Itinerário
Após a chegada do seu cruzeiro, o nosso guia estará identificado com um cartaz da Shore2Shore
para o receber no porto.
Sairemos em direção à cidade de Estocolmo, onde poderemos aproveitar as atrações mais
fascinantes. Durante ao passeio, visitaremos algumas das catorze ilhas em que esta bela cidade é
construída. Haverá uma paragem para tirar fotografias em Fjällgatan, onde podemos contemplar a
bela vista do Mar Báltico.
Em direção à Câmara Municipal de Estocolmo, faremos uma visita do exterior para apreciar a sua
arquitetura Este edifício fica junto ao lago, erguendo-se como um palácio veneziano. Inaugurado em
1923, é um dos edifícios mais caraterísticos do seu estilo na cidade, famoso pelos seus murais e
mosaicos, a lém de albergar as salas dos banquetes dos Prémios Nobel que são atribuídos todos os
anos no dia 10 de dezembro.
Também faremos uma visita exterior ao Palácio Real localizado em Gamla Stan, a parte antiga da
cidade, um grande legado do Barroco italiano e o local de trabalho do rei. Com seiscentos e oito
quartos, o Palácio Real é o maior do mundo hoje em dia utilizado por um monarca, o rei Carlos XVI
Gustavo.
Durante a nossa excursão por Skeppsbron, uma ampla avenida, admiraremos os edifícios do século
XVII construídos pelos abastados mercadores da época. De seguida iremos na direção da ilha de
Djurgården, passando pela elegante zona da cidade com suas lojas e centros comerciais.
O passeio será de autocarro, com paragens para fotografias, havendo também uma curta caminhada
pelo berço da cidade A Cidade Antiga e tempo livre de aproximadamente 1 hora para poder desfrutar
desta belissima cidade.
(Se o seu cruzeiro chega a Stadsgården e não Estocolmo, como a distância ao centro da cidade é
maior, a duração do tempo livre poderá variar).
No final da excursão, retornaremos ao porto para a despedida.
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Detalhes
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INFORMAÇÕES GERAIS PANORÂMICA DE ESTOCOLMO DESDE O PORTO DE ESTOCOLMO
PREÇO POR PESSOA:
DESDE 36,00 €
DURAÇÃO: GUIA E AUTOCARRO EM ESTOCOLMO ATÉ 4 HORAS
(Inclui 45-60 minutos de tempo livre, conforme o trânsito)
Se o seu cruzeiro chega a Stadsgården e não Estocolmo, como a distância ao centro da cidade é
maior, a duração do tempo livre poderá variar
NÃO HÁ SUPLEMENTOS
INFORMAÇÕES GERAIS PANORÂMICA DE ESTOCOLMO DESDE O PORTO DE NYNASHAMN
PREÇO POR PESSOA:
DESDE 49,00 €
DURAÇÃO: GUIA E AUTOCARRO EM ESTOCOLMO ATÉ 5 HORAS
(Inclui os trajeto de ida e volta, desde/até Nynashamn, e 45-60 minutos de tempo livre, conforme o
trânsito)
NÃO HÁ SUPLEMENTOS
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. 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 desembarque será feito de acordo com o porto e cais. Esta informação pode ser encontrada no
seu voucher.
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