Tour da cidade de Malmö

Itinerário
À chegada do seu cruzeiro, o guia estará à sua espera por si no porto com o cartaz da Shore2shore.
Durante a visita de Malmö conhecerá diferentes aspetos da cidade.
A encantadora pequena praça de Malmö é um dos locais de encontro mais populares.
A Praça do Mercado data de 1592, em torno desta pode ver edifícios muito interessantes
construídos a partir do século XVI.
No centro de Malmö e a Oeste da "Pequena Praça" fica a pitoresca Gamla Väster ou "Antigo Oeste".
Com as suas vielas tranquilas, combinando casas baixas e coloridas com outros tijolos e pedras mais
importantes.
Verá o trabalho do arquiteto Santiago Calatrava, Turning Torso, um edifício espetacular. Também
poderá contemplar o novo bairro do Porto do Oeste, premiado pelo seu compromisso com a energia
renovável, auto-abastecida com energia solar e eólica. Com os seus canais e casas originais
construídas para a exposição da casa de 2001 é algo tão interessante que não deve perder.
Kunsgården ou Parque do Rei, o mais antigo parque público em Malmö abriu em 1872 pelo rei
Oscar II, um parque com design Inglês e com um monte de árvores exóticas. No parque há um
pavilhão de 1912 que é atualmente um casino.
No dia 1 de Julho de 2000, foi inaugurada a ponte Öresund entre a Suécia e a Dinamarca, com 15,4
km de comprimento e utilizada para o tráfego de automóveis e comboios.
No final da excursão, retornaremos ao porto para a despedida.
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PREÇO POR PESSOA: A PEDIDO / SOMENTE GRUPOS
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA ATÉ 3 HORAS
NÃO
HÁ
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OBSERVAÇÕES
Nível Fácil / Panorâmico / Cultural
É aconselhável usar sapatos confortáveis
As 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 relatar a sua situação
no momento da reserva)

Informação do desembarque
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O GUIA ESTARÁ IDENTIFICADO COM O CARTAZ DA SHORE2SHORE E ESTARÁ A AGUARDAR
POR SI, DEPOIS DO PORTÃO E DO CONTROLO DE PASSAGEIROS.
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