Vikings e o Mercado de Estocolmo

Itinerário
Nosso passeio começa no terminal de cruzeiros, onde o guia identificado com Shore2Shore espera
por si, para nos acompanhar num confortável autocarro até a cidade.
Durante a nossa visita, aprenderemos muito sobre a cultura Viking graças à nova exposição patente
no Museu Nacional de História. Sob o título "O Mundo Viking" e com inauguração prevista para junho
de 2021, faremos uma ampla visita pelos diferentes temas da sociedade, cultura, artesanato, viagens
e mitologia deste povo. A exposição inclui objetos originais que junto com as histórias do nosso guia
nos vão transportar para a Suécia de há mil anos atrás. Veremos runas e estelas decoradas, entre
elas a "Pedra de Tjängvide", uma estela de calcário com o cavalo de oito patas: Sleipner carregando
Odin, seu deus principal.
Visitaremos também a “Sala de Ouro”, 52 quilos de ouro e 200 quilos de prata em forma de objetos
que são obras-primas da ourivesaria, colares dos séculos V e VI, período das grandes migrações.
Continuando pelo elegante bairro do Leste chegaremos ao Mercado desta elegante àrea ou
”Östermalmshall”. Inaugurado em 1888, foi encerrado nos últimos anos para remodelação. Agora
poderá voltar a visitar e ver o melhor dos diferentes produtos locais, desde carnes, peixes, queijos,
chocolates, até refeições já prontas a saborear em casa ou no próprio mercado.
Dali iremos para o coração de Estocolmo onde teremos tempo livre para talvez visitar a mais bela
estação de metro, ou algum outro lugar de interesse ou simplesmente sentar numa esplanada e
tomar um drink e desfrutar da cidade.
No final, o autocarro com o guia aguardará no ponto de encontro e no horário indicado, sendo muito
importante respeitar estas indicações, para retornar ao porto.
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DESDE 36,00 €
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA DISPONIVEL ATÉ 4 HORAS
(Inclui 45-60 minutos de tempo livre, dependendo do trânsito)
Se o seu cruzeiro chegar a Stadsgården e não em Estocolmo, a distância ao centro da cidade é maior e a
duração do tempo livre pode variar.
NÃO HÁ SUPLEMENTOS
OBSERVAÇÕES
Nível Fácil / Panorâmico / Cultural.
Recomendável o uso de calçado confortável
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 o autocarro 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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O desembarque será feito de acordo com o porto e cais de atraque. Esta informação pode ser
consultada no seu voucher.
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