Passeio a pé por Gibraltar

Itinerário
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Após a chegada do seu cruzeiro o nosso guia esperará por si identificado com Shore2Shore.
Vamos até o centro da cidade, conhecido como Rua Principal “Calle Real”, onde caminharemos pelas
ruas estreitas da cidade e poderemos admirar as fortificações militares. Falaremos sobre a
importância da Casemates Square, a maior das duas principais praças do centro da cidade de
Gibraltar. A praça leva o nome da Grande Casemata construída pelos britânicos, uma casamata à
prova de bombas e quartel na extremidade norte da praça concluída em 1817.
No caminho para o centro, passaremos pela Bateria da Língua do Diabo (a linguagem do diabo). Esta
bateria protegeu a entrada de Gibraltar durante o reinado de Felipe II. Também visitaremos a estátua
do Almirante George Rooke, que foi capitão da frota britânica e conquistou Gibraltar em 1704.
Antes de entrar na Casemates Square, falaremos sobre o Landport Gate, a única entrada para
Gibraltar durante o século XVIII, das muralhas da cidade, compreenderemos a sua importância no
passado para a defesa de Gibraltar e o famoso Castelo de Gibraltar, a Tower of Homage (a torre de
menagem) construída durante a ocupação muçulmana.
Desde Casemates Square, continuaremos o nosso roteiro admirando a arquitetura de Irish Town
Street. No período em que Gibraltar era espanhol, esta rua se chamava Calle de Santa Ana, foi
também a sede de um convento de freiras fundado em 1587. Quando as forças anglo-holandesas
conquistaram Gibraltar em 1704, as freiras deixaram o convento de Santa Clara e a Marinha Real
ocupou o Convento de La Merced para usá-lo como armazém e apartamentos para vendedores de
mantimentos. O nosso guia explicará sua importância durante os séculos XVIII e XIX. Provavelmente,
o edifício público mais importante em Irish Town é a antiga Delegacia de Polícia Vitoriana de 1864.
No início do século XX, uma movimentada e comercial cidade irlandesa abrigava fábricas de tabaco,
torradores de café e os correios. A aparência da rua mudou radicalmente no final do século XX,
quando era pedonal. Para além das atividades tradicionais e do grande comércio, a rua adaptou uma
nova abordagem, orientada para o lazer e a gastronomia, com inúmeras lojas, bares e restaurantes.
No final da Irish Town Street, visitaremos a Parliament Square, onde está localizado o atual
Parlamento
de
Gibraltar.
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Seguiremos para a Catedral de Santa Maria, a Coroada (podemos visitar o interior se nenhum ato
religioso estiver a ser celebrado), a igreja era originalmente uma mesquita durante a ocupação
muçulmana, mais tarde foi destruída e restaurada durante a ocupação espanhola de Gibraltar. Os
clientes que não desejam visitar a catedral terão tempo livre.
Finalmente, visitaremos o El Convento, residência oficial do governador de Gibraltar desde 1728.
Originalmente era um convento de frades franciscanos, daí seu nome, e foi concluído em 1531. Bem
em frente está o El 6 Convent Place coloquialmente conhecido em Gibraltar como "Número 6", a
sede do Governo de Sua Majestade em Gibraltar e o gabinete do Primeiro-Ministro.
Ao finalizar a visita a El Convento, o guia retornará ao porto para a despedida ou quem preferir pode
aproveitar o tempo livre na Main Street para saborear a gastronomia local, fazer compras ou passear
e retornar ao navio por conta própria.

Detalhes
INFORMAÇÕES GERAIS PASSEIO A PÉ POR GIBRALTAR
PREÇO POR PESSOA: DESDE 20,00 €
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA ATÉ 2 HORAS
NÃO HÁ SUPLEMENTOS

OBSERVAÇÕES
Nivel fácil / Panorâmica / Culturas.
Recomendável calçado confortável
A catedral só pode ser visitada se não houver nenhum evento religioso programado, neste caso a
visita será feita pelo exterior.
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 os autocarros 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.

Informação do desembarque
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Uma vez no porto, siga em direção à saída do terminal de passageiros, o nosso guia estará na saída
do terminal identificado com a Shore2Shore.
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