
Lisboa e Algarve

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

Lagos / Vilamoura / Albufeira  / Sagres / Zoomarine / Portimão

DIA 1

CIDADE DE ORIGEM > LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Almoço (não incluído). Transfere para o hotel, onde terá lugar o jantar e

alojamento.

DIA 2

LISBOA / NOITE DE FADOS
Pequeno-almoço e visita a Lisboa, capital lusitana e a maior cidade do país. Começaremos por Belém,

onde destacamos o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos. Almoço. Pela

tarde realizaremos uma visita panorâmica pela Praça do Rossio, Praça dos Restauradores, paragem na

Estufa Fria e possibilidade de visita ao Castelo de S. Jorge, local onde teremos a melhor vista da cidade.

Regresso ao hotel para jantar e alojamento. Possibilidade de desfrutar de um jantar e espetáculo de fados

no Bairro Alto (não incluído).

DIA 3

ESTORIL / CASCAIS / CABO DA ROCA / SINTRA
Pequeno-almoço e saída em direção ao Estoril, uma localidade conhecida pelo seu famoso casino.

Seguiremos até Cascais, com uma breve paragem na Boca do Inferno, para admirar esse belo fenómeno

natural. Em seguida, faremos um percurso pela marginal de Cascais, admirando as belas praias, com os seus

restaurantes, esplanadas e palacetes ao estilo da Riviera Francesa. Depois, visita ao Cabo da Roca, que é o

ponto mais ocidental da península ibérica e onde poderemos obter um certificado que acredita a

passagem pelo ponto mais a oeste da Europa. Almoço. Pela tarde, visita a Sintra, que é uma localidade de

interesse turístico internacional e foi declarada Património da Humanidade em 1995. Esta encantadora vila

medieval, conserva uma vasta herança árabe, com destaque para os azulejos, os pátios e as fontes. Além

disso, foi lugar de férias de verão da monarquia e por isso tem como seus principais monumentos, o Palácio

da Pena, o Palácio Nacional e o Castelo dos Mouros (entradas não incluídas). Regresso ao hotel para jantar

e alojamento.

DIA 4

ALGARVE / FARO / LAGOS
Pequeno-almoço e saída em direção ao Algarve. Chegada ao hotel, acomodação e almoço. Pela tarde

visita a Faro, a capital do Algarve possuidora de um importantíssimo centro turístico no sul de Portugal.

Teremos a oportunidade de visitar a Catedral do século XIII, o Palácio de Carmen e a sede da Universidade

do Algarve. Seguiremos até Lagos, cujo esplendor, data do sec. XV, devido à sua importância estratégica no

comércio de ouro, prata e marfim. Regresso ao hotel para jantar e alojamento.
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DIA 5

VILAMOURA / ALBUFEIRA / SAGRES / PORTIMÃO
Pequeno-almoço e saída em direção a Vilamoura, localidade caracterizada por ter os mais completos e

diversificados empreendimentos turísticos em Portugal. Por isso tornou-se num lugar único para viver ou para

desfrutar de umas magníficas férias. Seguiremos até Albufeira, cidade com um magnifico centro histórico, e

com umas belas praias de água azul turquesa, protegidas por rochedos. Destaca-se a Praça Engenheiro

Duarte Pacheco (uma praça pedonal repleta de árvores tropicais), a ermida de S. Sebastião que é uma

igreja antiga com porta de estilo Manuelino e que contem o Museu de Arte Sacra. Ainda no centro,

encontramos a Igreja de Santana, a Torre do Relógio e o Miradouro Bem parece. Almoço. Pela tarde visita a

Sagres, que é povoação conhecida pela sua Escola Naval construída pelo navegador Infante D. Henrique,

no século XV. Seguiremos até ao Cabo de S. Vicente, o ponto geográfico Europeu situado mais a sudoeste.

Continuaremos até uma localidade turística por excelência do Algarve, Portimão. A sua principal atração

turística é a conhecida Praia da Rocha. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

DIA 6

FACULTATIVA: ZOOMARINE OU SEVILHA
Pequeno-almoço e visita facultativa ao Zoomarine ou a Sevilha. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

DIA 7

LISBOA > CIDADE DE ORIGEM
Pequeno-almoço e saída para o aeroporto iniciando a viagem de regresso aos pontos de origem (almoço

não incluído).
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CONDIÇÕES

PREÇOS E DATAS SOB CONSULTA

EXPERIÊNCIAS
• Panorâmica à cidade de Lisboa;

• Jantar com espetáculo de fados ao vivo, no 

Bairro Alto;

• Panorâmica à vila de Cascais;

• Visita à Boca do Inferno;

• Panorâmica à vila de Sintra;

• Panorâmica à cidade de Faro;

• Panorâmica à cidade de Lagos;

• Visita a Vilamoura ;

• Visita a Sagres;

• Visita a Sevilha (opcional);

• Visita ao parque aquático Zoomarine

(opcional).

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* (6 noites);

• 4 Almoços tradicionais;

• 1 Almoço no Hotel;

• 6 Jantares no Hotel;

• 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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