Tallin City Tour

Itinerário
Após chegada do seu navio as boas-vindas serão dadas no porto pelo nosso guia/coordenador que
estará identificado com o cartaz da Shore2shore.
Vamos desfrutar de um passeio que combina andar de autocarro e a pé, onde vai poder conhecer o
melhor de Tallinn em poucas horas.
Inicialmente dirigimo-nos ao romântico Parque Kadriorg e o seu palácio barroco (visita exterior),
passaremos pelo belo subúrbio de madeira, também chamado Kadriorg e veremos inúmeros edifícios
construídos durante a era soviética.
Continuaremos a nossa visita em direção à Costa de Pirita, onde contemplaremos o panorama
marítimo, a Vila Olimpica e as ruínas do Convento Pirita. Apreciaremos a vista desta Praia de Pirita e
poderemos ver o Campo das Canções, um magnífico anfiteatro natural com capacidade para 30.000
artistas e 200.000 espectadores. Neste local, os festivais nacionais de canto coral são realizados a
cada cinco anos durante o primeiro fim de semana de julho.
Depois de visitarmos a praia de Pirita, seguiremos para a Cidade Velha de Tallinn, onde faremos um
passeio pela área medieval da cidade. Veremos numerosas Igrejas Ortodoxas Russas, Luteranas e
Dominicanas, testemunhos do passado histórico da cidade. Passaremos pela bela Catedral Ortodoxa
de Alexander Nevsky, que domina a cidade com as suas cúpulas negras, a Catedral de Santa Maria
Virgem, a igreja Luterana mais importante da Estônia, a Igreja de Santo Olav, a mais alta construída
na Europa Medieval e também teremos a oportunidade de conhecer muitas outras.
Poderemos ver também o moderno centro da cidade, os arranha-céus, a Praça da Liberdade, a
Biblioteca Nacional e a Ópera.
No final da excursão, o guia deixará tempo livre para que possa desfrutar da Cidade Antiga e poder
fazer algumas compras, passeios ou desgustar de algumas iguarías típicas.
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Detalhes
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INFORMAÇÃO GERAL TALLIN CITY TOUR
PREÇO POR PESSOA:
DESDE 24,00 €
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA DISPONIVEL ATÉ 4 HORAS
NÃO HÁ SUPLEMENTOS
OBSERVAÇÕES
Nível Fácil / Panorâmico / Cultural.
É aconselhável usar sapatos confortáveis.
Excursão não adequada para pessoas com mobilidade reduzida e/ou que necessitem de cadeira de
rodas.

Informação do desembarque
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As instruções para o desembarque do seu navio estarão incluídas no voucher que será enviado.
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