Panorâmica pela cidade de Skagen

Itinerário
Após a chegada do seu cruzeiro o nosso guia esperará por si identificado com Shore2Shore.
Hoje vamos descobrir as pitorescas casas dos pescadores, com o amarelo calorosa e os tetos
vermelhos, as típicas orlas brancas com as suas grades cuidadosamente arranjadas e jardins
encantadores.
Passaremos por Kystmuseet Skagen, o Museu de História Local, e veremos as casas dos pescadores
antes de seguirmos para o sul para uma caminhada pela paisagem protegida de Hulsig Heath.
Faremos uma paragem para fotografar a Raabjerg Mile, a maior duna de areia migratória da
Dinamarca e do norte da Europa. A duna foi formada na costa oeste no século XVI durante a grande
deriva de areia.
Voltaremos ao centro de Skagen e passaremos pela parte antiga da cidade para ter uma visão e
conhecer as características das casas amarelas de Skagen. Veremos o Centro da Natureza, Skagen
Odde Naturcenter projetado pelo mundialmente famoso arquiteto dinamarquês Jørn Utzon, autor da
Sydney Opera House. Este museu acolhe várias exposições, uma delas centrada no vento, no mar e
na areia, os três elementos que deram origem a esta região há 10.000 anos após a última Idade do
Gelo.
Seguimos para o norte de Skagen, Grenen, o ponto mais a norte da Dinamarca, onde os dois mares
Kattegat e Skagerrak colidem.
Terminaremos o nosso passeio passando pela Marina antes de regrassar ao porto para despedida.

Detalhes
INFORMAÇÕES GERAIS PANORÂMICA PELA CIDADE DE SKAGEN

202201170001

PREÇO POR PESSOA: DESDE 29,00 €
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA ATÉ 3 HORAS
NÃO
HÁ
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Nível Fácil / Panorâmico / City Tour.
Recomendável calçado confortável
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 o autocarro não dispõe de 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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