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DIA 1 - LISBOA 
Chegada ao aeroporto de Lisboa e traslado ao 
hotel. Resto do dia livre. Refeições: nenhuma.

DIA 2  - LISBOA  
Café da manhã no hotel. Partida para o bairro 
de Belém para ver os monumentos que honram a 
idade de ouro dos Descobrimentos: Torre de Belém, 
Monumento aos Descobrimentos, Mosteiro dos 
Jerónimos. Visita ao Museu dos carros, que tem uma 
dos mais importantes e ricas coleções de carros em 
todo o mundo. Então visite a velha Lisboa - Alfama, 
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LISBOA CITY BREAK
3 NOITES

que é caracterizado por suas casas brancas, ruas 
e pátios pitorescos. Volte para o hotel. Tarde livre.

DIA 3  - LISBOA | SINTRA
CASCAIS | ESTORIL | LISBOA 
Café da manhã no hotel. Partida para Sintra, uma 
cidade medieval herança da UNESCO. Descubra 
os encantos e a história desta encantadora villa 
que fascinavam reis e poetas. Visite o romântico 
Palácio Nacional da Pena. Se o tempo permite, 
vamos parar no ponto mais ocidental do Continente 

europeu, o Cabo da Roca. Visitaremos Cascais ao 
longo da costa onde podemos apreciar paisagem. 
No Estoril, onde Ian Fleming teve a ideia para o 
personagem de James Bond, destacamos o Jardins 
de um dos maiores cassinos da Europa. Volte para 
o hotel.

DIA 4  - LISBOA
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado para 
o aeroporto de Lisboa.

SAÍDAS: Diárias

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em EUR com base em 2 passageiros em 

quarto compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS (TOUR REGULAR)
• 03 noites de acomodação com café da manhã; 
• Traslado privado em Lisboa do aeroporto para o hotel; 
• Traslado privado em Lisboa do hotel para o aeroporto; 
• Tour de meio dia em Lisboa com guia oficial e entradas 

para o Museu Nacional dos Coches; 
• Passeio de dia inteiro a Sintra | Cascais | Estoril com 

guia oficial e entradas para o Palácio Nacional da Pena.

SERVIÇOS INCLUÍDOS (TOUR PRIVATIVO)
• 03 noites de acomodação com café da manhã; 
• Traslado privado em Lisboa do aeroporto para o hotel; 
• Traslado privado em Lisboa do hotel para o aeroporto; 
• Tours privativos de acordo com o itinerário 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Refeições e bebidas; 
• O imposto municipal em Lisboa de € 2,00 por pessoa, 

por noite (sujeito a alterações legais); 
• Maleteiros; despesas pessoais; 
• Gratificações; 
• Outros serviços não mencionados no programa. 

LISBOA

Hotéis previstos (ou similares):

CIDADE 

LISBOA Hotel Roma Hotel Mundial Tivol i  Avenida L iberdade

TOUR REGULAR | A PARTIR DE EUR 364 EUR 412 EUR 639

TOUR PRIVATIVO | COM GUIA | A PARTIR DE EUR 811 EUR 859 EUR 1.086
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