Portofino

Itinerário
Após a chegada do seu cruzeiro o nosso guia estará à sua espera identificado com um cartaz da
Shore2Shore.
Acompanhados pelo guia deixaremos o porto de Génova ou Savona de autocarro.
Iremos na direção de Santa Margherita Ligure, uma pequena e famosa cidade da costa da
Ligúria. Após a visita à sua magnífica Igreja dedicada a Santa Margarita de Antioquia, obra de estilo
barroco, iremos ao centro urbano caracterizado por pequenas típicas lojas onde desfrutaremos do
tempo livre.
De seguida vamos apanhar um ferry para Portofino, onde chegaremos em quinze minutos. O passeio
oferecer-nos-á um belo panorama do promontório homónimo, parque natural desde 1935.
Ao chegar, a Portofino o nosso guia local acompanhar-nos-á até à Igreja de San Giorgio, protetora da
cidade. Desde lá, vamos ver o porto do Castelo Brown o qual beneficia de uma localização única no
mundo, no centro da baía de Portofino, com vista para a mítica "piazzetta" e cercada pelas villas de
maior prestígio do jet set internacional.
Teremos tempo livre para descobrir por conta própria as ruas antigas e pedonais e as lojas exclusivas
ao redor da baía.
Ao regressar a Santa Margherita, o nosso autocarro estará à nossa espera para regressarmos ao
porto de Génova ou Savona.

Detalhes
INFORMAÇÃO GERAL DE PORTOFINO DESDE O PORTO DE GÉNOVA
PREÇO POR PESSOA: A PARTIR DE 27,00 €
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA / COORDENADOR ATÉ 6 HORAS
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PREÇO POR PESSOA: A PARTIR DE 28,00 €
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA / COORDENADOR ATÉ 6 HORAS
SUPLEMENTO OBRIGATÓRIO A PAGAR JUNTO COM A RESERVA
Transporte de Ferry até Portofino:
Adultos 16,00 €
Cidadão da União Europeia dos 6 aos 9 anos: 11,00 €
Cidadão da União Europeia dos 0 aos 4 anos: Grátis
É imprescindível apresentar documento de identificação ou categoria similar em vigor para validar a
entrada/idade.

OBSERVAÇÕES
Nível fácil / panorâmica / passeio pela natureza
É aconselhável usar sapatos confortáveis.
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 informar acerca da sua
situação no momento da reserva).
Se, devido a circunstâncias imprevistas, a Shore2shore oferecer um serviço de substituição, não
haverá alteração no preço em relação à taxa contratada para o serviço inicial e, portanto, nenhum
reembolso parcial ou total do valor pago será oferecido.

Informação do desembarque

SE ATRACAR EM GÉNOVA: Os passageiros que viajam com a MSC Cruzeiros, devem subir as escadas
rolantes ou siguir o caminho que vai levá-lo diretamente até à praça, com o monumento da hélice do
barco, onde aguardará o nosso gui que estará identificado com o cartaz da Shore2Shore.
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SE ATRACAR EM SAVONA: No desembarque dirija-se à saida pedonal, o nosso pessoal esperará por
si lá fora mesmo junto à saida, estando identifcado com um cartaz Shore2Shore
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