Alberobello

Itinerário
Após a chegada do seu cruzeiro o nosso guia esperará por si identificado com Shore2Shore.
Alberobello espera por si na província de Bari. Conheça esta pequena cidade famosa por suas
pitorescas casas brancas com telhados em forma de cone, chamada “Trullo”, “Trulli” no plural, com
esta excursão para passageiros de cruzeiro que sai do porto de Bari com o guia local.
Este passeio cruza a cidade para atravessar o interior da Apúlia, até chegar ao "Trulli de Alberobello",
declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. As casas construídas em pedra, anteriormente
eram utilizadas como estábulos para animais e abrigos temporários no campo, actualmente
transformadas em casas de família, onde os habitantes desenvolvem a sua actividade comercial.
Com a nossa visita a Alberobello passará a conhecer a realidade de lugares que datam dos séculos VI
e VII, conhecendo os trulli mais famosos dos bairros de Rione Monti e Aia Piccola. Aqui poderá
desfrutar da gastronomia local, conhecer os cariocas e conhecer a oferta de artesanato de
Alberobello. Além disso, é altamente recomendável ver o "Sovrano Trullo", construído há mais de
200 anos, sendo o único Trullo construído em dois andares.
A visita também passará pela Igreja de Santo António, construída entre 1926 e 1927, cuja cúpula tem
a forma de um trullo e é a última testemunha de uma mistura do estilo românico apuliano com a
arquitetura dos Trulli.
Em Alberobello podemos passear pelas ruas e aproveitar o tempo livre antes de retornar ao
autocarro.
No final da excursão, retornaremos ao porto para a despedida.

Detalhes
INFORMAÇÕES GERAIS ALBEROBELLO
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PREÇO POR PESSOA: A PARTIR DE 24,00 €
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA ATÉ 5 HORAS ou 5 HORAS E MEIA (quando do porto de Barí)
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NÃO HÁ SUPLEMENTOS
OBSERVAÇÕES
Nível Fácil / Panorâmico / Cultural
Recomendável 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 os autocarros 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 ponto de encontro varia de acordo com o local onde o seu navio atracará. As instruções para o
desembarque do cruzeiro podem ser encontradas no voucher da excursão.
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