VIKING TOUR

Conheça um pouco sobre o rico passado medieval e os vikings
da Suécia nesta fascinante excursão de meio dia saindo de Estocolmo! Viaje para o norte da capital pela maravilhosa zona rural
da Suécia. Veja as pedras rúnicas detalhadamente esculpidas e
outras relíquias que atestam a riqueza e complexidade da cultura
Viking. Visite cidade mais antiga da Suécia, a Sigtuna, veja os assustadores locais religiosos de Gamla Uppsala (Antiga Uppsala) e
aproveite o tempo livre para explorar a cidade histórica de Uppsala por conta própria. Ao longo do caminho, a história ganha
vida com os comentários informativos do seu guia. Este é um
excelente dia para um passeio para os amantes de história!
Comece sua excursão com um embarque em seu hotel localizado
no centro de Estocolmo. Encontre com seu guia e relaxe enquanto seu confortável micro-ônibus viaja ao norte da Suécia pela pitoresca zona rural.
Pare em Täby para ver o Jarlabankes bro, uma antiga estrada dos
vikings. Admire as runas e, em seguida, continue até o antigo parlamento dos vikings em Arkils Tingstad. Examine os círculos de
pedras uma vez usados como assentos por membros do conselho.
Seu guia explica como os vikings usavam lugares como esses para
resolver disputas e decidir sobre as leis.

Sua próxima rota é Granby, uma importante vila que existia entre os anos 400 e 500 AD. Admire a Granbyhällen, uma imensa
rocha decorada com interessantes inscrições rúnicas. Contemple
o que você já viu em uma pausa para desfrutar de um café ou
um almoço leve (por conta do visitante) no café e loja vizinha de
Hökeriet. Talvez compre algumas lembranças aqui na forma de
artesanato suecos e conservas caseiras.
Depois disso, continue pelas paisagens da região de Lunda até a
mais antiga cidade da sueca, Sigtuna, fundada no século X. Aproveite o tempo livre para passear pelas pitorescas ruas e maravilhese com suas pedras rúnicas dos Vikings.
Em seguida, viaje para o vilarejo de Gamla Uppsala. O local é
o lar de túmulos reais e é considerado um dos mais importantes
locais sagrados da Suécia. Por fim, siga para a nova Upsala, onde
você terá tempo suficiente para explorar no seu próprio ritmo.
Você pode passar para ver a Catedral de Upsala, a igreja mais
antiga da Suécia, ou mergulhar no charmoso quarteirão e ruas
comerciais.
A excursão terminará com o desembarque no hotel ao final da
tarde.
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