
Escapada a Lisboa

VISITAS | Lisboa / Cascais / Estoril / Belém / Sintra / Cabo da Roca

DIA 1

CIDADE DE ORIGEM > LISBOA / CASCAIS / ESTORIL
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Almoço (não incluído). Visita a Cascais, com uma breve paragem na

Boca do Inferno, para admirar este belo fenómeno natural. Em seguida, continuaremos a viagem pela

marginal, admirando as belas praias, com os seus restaurantes, esplanadas e palacetes ao estilo da Riviera

Francesa. Seguiremos até Estoril, que é uma impressionante localidade costeira, um foco importante de

turismo e famosa pelo reconhecido casino. Chegada ao hotel, jantar e alojamento.

DIA 2

LISBOA
Após o pequeno-almoço, visita a Lisboa. Começaremos pelo Rossio e seus arredores, onde se destaca o

Teatro Dona Maria II, o Arco da Bandeira, Calçada da Glória, a Rota das Portas de Santo Antão e a Praça

da Figueira. Em seguida, visitaremos a baixa (zona reconstruída por Marquês de Pombal, depois do

terramoto de 1755) e onde podemos admirar o Arco do Trinfo, a Praça do Comercio, a Casa dos Bicos, a

igreja da Nossa Senhora da Conceição Velha e a igreja de São Nicolau. Almoço. Pela tarde, continuaremos

a visita pela capital portuguesa com passagem pelo bairro da Catedral, seguindo para um dos bairros mais

típicos de Lisboa, o Bairro de Alfama, um verdadeiro labirinto de ruelas, onde se encontram os cantinhos

mais tradicionais, como mercados, pequenos restaurantes e antigas tabernas. Regresso ao hotel para jantar

e alojamento.

DIA 3

BELÉM / SINTRA / CABO DA ROCA / NOITE DE FADOS EM LISBOA
Pequeno-almoço e saída para a doca de Santo Amaro, onde desfrutaremos no “Hippotrip” (veículo anfíbio),

de uma viagem por terra e pelo rio. Faremos um tour panorâmico pela baixa de Lisboa e na mesma viagem

teremos a emoção do mergulho do anfíbio no rio Tejo. Seguiremos até Belém, onde se destaca o Mosteiro

dos Jerónimos, a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos. Almoço. Pela tarde, visita a Sintra, a

cidade que foi residência de férias da monarquia portuguesa, que se tornou num lugar de interesse turístico

internacional e declarada Património Mundial da Humanidade em 1995. Os seus lugares mais emblemáticos

são o Palácio Nacional, o Palácio da Pena e o Castelo dos Mouros (entrada incluída). Em seguida, visita ao

Cabo da Roca (ponto mais ocidental da Península Ibérica). Regresso ao hotel para jantar e alojamento.

Possibilidade de jantar a assistir a um espetáculo de fados no Bairro Alto (não incluído).

DIA 4

LISBOA > CIDADE DE ORIGEM
Pequeno-almoço. Tempo livre em Lisboa e almoço (não incluído). Regresso ao aeroporto de Lisboa para

iniciar a viagem até aos pontos de origem.

4
dias
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Escapada a Lisboa

CONDIÇÕES

PREÇOS E DATAS SOB CONSULTA

EXPERIÊNCIAS
• Panorâmica à vila de Cascais;

• Panorâmica à cidade de Lisboa;

• Visita a Lisboa a bordo de autocarro anfíbio 

(Hippotrip);

• Panorâmica à vila de Sintra;

• Visita ao Castelo dos Mouros;

• Visita ao Palácio Nacional de Sintra;

• Visita ao Palácio da Pena.

PROGRAMA À MEDIDA
Possibilidade de realizar programa para grupos 

mais reduzidos, com transporte de acordo com 

numero de participantes. Consulte preços e 

condições.

INCLUÍDO
• Hotel 4* (3 noites);
• 2 Almoços tradicionais;
• 3 Jantares no Hotel;
• Entrada no Castelo dos Mouros;
• Entrada no Palácio da Pena;
• Passeio bordo no Hippotrip;
• Nota: em todas as refeições estão incluídas bebidas 

(água e vinho);
• Seguro de viagem (Seguro básico + cobertura 

especial COVID-19);
• Taxas de alojamento;
• 1 Gratuitidade em quarto duplo por cada 20 

pagantes.

NÃO INCLUÍDO
• Suplemento individual;
• Almoços ou jantares não especificados no programa;
• Outras bebidas não especificadas no programa;
• Nenhum serviço que não esteja especificado no 

programa.

A SUA SEGURANÇA É ESSENCIAL, SEGURO DE VIAGEM INCLUIÍDO.
Medidas de prevenção e higienização em todas as viagens.
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