Passeando por Korcula

Itinerário
Após a chegada do seu cruzeiro o nosso guia esperará por si identificado com Shore2Shore.
O navio atraca no coração da cidade e é de lá que iniciaremos o nosso passeio.
O centro histórico de Korčula é uma obra-prima da arquitetura e de urbanismo, o traçado das ruas
da cidade lembra uma espinha de peixe e foi construído desta forma para aproveitar os diferentes
ventos, para limpar o ar, como um sistema de ar condicionado natural.
O nosso passeio incluirá uma visita à Catedral de São Marcos, que é provavelmente a melhor prova
da arte dos famosos pedreiros de Korčula e da excelente pedra da ilha, que tem sido usada nas
construções em todo o mundo.
Continuaremos caminhando na companhia de nosso guia que nos levará a uma visita ao Palácio
Episcopal, onde descobriremos os tesouros escondidos da cidade como alguns esboços e desenhos
de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Tiepolo e muitos outros.
Continuaremos para a charmosa Igreja de Todos os Santos, que contém uma coleção impressionante
de ícones bizantinos, em que visitaremos o seu interior.
A cidade de Korčula também é conhecida por ser o local de nascimento de Marco Polo, cujo suposto
local de nascimento pode ser visto de fora.
Após o passeio a pé, o nosso guia nos acompanhará até à famosa padaria local chamada Cukarin,
onde teremos a oportunidade de saborear biscoitos caseiros locais e nos refrescar com uma bebida
(não incluído no preço da excursão).
No final da excursão, retornaremos ao porto para a despedida ou poderá continuar a explorar a
cidade por conta própria.
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PREÇO

POR
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DURAÇÃO: GUIA ATÉ 1 HORA E MEIA
SUPLEMENTO OPCIONAL A PAGAR NO LOCAL
Entrada na Catedral de São Marcos: 2,70 € por pessoa
OBSERVAÇÕES

202201170001

Nivel fácil / Panorâmica / Culturas.
Recomendável calçado confortável e boné/chapéu ou sombrinha, dependendo do clima do día.
Excursão feita a pé e caminhará cerca de 3 quilômetros (aproximadamente 2 horas) em superficies
de piso em paralelepípedos.
Os locais a visitar não são acessíveis para cadeiras de rodas.
Excursão não é recomendada para pessoas com mobilidade reduzida, que têm dificuldade em
caminhar, que viajam em cadeira de rodas ou com carrinhos de bebé, devido à irregularidade do
piso/terreno e/ou à complexidade dos acessos.
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