Stonehenge, uma viagem mística no tempo

Itinerário
Quando o seu cruzeiro chegar, as boas-vindas serão dadas pelo nosso guia que estará identificado
com Shore2shore.
Deixaremos o porto de Portland em direção a Stonehenge, a norte de Salisbury, Inglaterra. Este
passeio levará aproximadamente duas horas.
Ao chegar a Stonehenge, sentiremos que viajamos no tempo. Isolada numa imensa planície, esta
maravilha do mundo é um lugar espiritual e fonte de inspiração para todos que a visitam.
Este monumento Megalítico único foi construído em várias etapas. O primeiro monumento foi
construído há cerca de 5000 anos e o círculo de pedras que o compõe foi construído no final do
Neolítico e início da Idade do Bronze. Embora ainda não se saiba com certeza quem foi o
responsável por colocar estas pedras, existem aqueles que a atribuem aos druidas, mágicos e
feiticeiros na imaginação coletiva, que na verdade eram filósofos e teólogos com grande prestígio na
antiga Gália.
Existem muitas teorias sobre seu propósito: um local de coroação dos Reis Dinamarqueses, um
templo Druida, um lugar Astronômico para prever Eclipses Solares, um local onde os antepassados
eram adorados ou mesmo um centro de adoração para a cura.
Hoje, a interpretação de Stonehenge, que é a mais aceite, é a de um templo Pré-Histórico alinhado
de forma a mostrar o nascer e o pôr do sol. Por isso, tornou-se habitual das pessoas se encontrem aqui
na manhã do solstício de verão para assistir ao nascer do sol.
O nosso guia o guiará por este enigmático círculo cheio de história declarado Patrimônio Mundial
pela UNESCO e lhe dirá tudo o que sabemos sobre para o ajudar examiná-lo bem de perto.
Depois de terminar a excursão, retomaremos o nosso passeio ao porto de Portland para a
despedida.
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INFORMAÇÃO GERAL STONEHENGE, UMA VIAGEM MÍSTICA NO TEMPO
PREÇO POR PESSOA: SOMENTE DISPONÍVEL PARA GRUPOS PRIVADOS E MEDIANTE PEDIDO,
envie o seu pedido para info@shore2shore.pt
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA ATÉ 6 HORAS
SUPLEMENTO OBRIGATÓRIO A PAGAR COM A RESERVA
Entrada em Stonehenge:
Adulto: 24,00 €
Maiores de 60 anos: 21,00 €
Menores dos 5 aos 17 anos: 14,00 €
Menores dos o aos 4 amos: Gratuito

OBSERVACÕES

202201170001

Nível Fácil / Panorâmico / Cultural
É aconselhável usar calçado confortável
Excursão de longa duração
Esta excursão não está adpatada para pessoas que requerem uso de cadeira de rodas.
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