Lisboa e Centro de Portugal

VISITAS | Lisboa / Sintra / Arrábida / Sesimbra / Cascais / Estoril / Mafra /
Caldas da Rainha / Óbidos / Fátima / Nazaré

7

dias

DIA 1
CIDADE DE ORIGEM > LISBOA
Chegada a Lisboa, receção no aeroporto por um representante da Portugal Themathic Tours e
transfere para o hotel. Almoço. Tour pela cidade e tempo livre. Regresso ao hotel para jantar e
alojamento.
DIA 2
LISBOA / BELÉM
Após o pequeno-almoço, saída para visitar o centro histórico da capital de Portugal, Lisboa.
Visitaremos a Praça do Rossio (o coração da cidade), o Teatro D. Maria II (situado na mesma
praça abriu as suas portas a 13 de abril de 1846, durante as comemorações do 27.º aniversário da
rainha, passando por isso a exibir o seu nome). Continuaremos a visita, com a entrada no Mosteiro
dos Jerónimos, situado em Belém e pela sua grandiosidade e conjunto arquitetónico é Património
da Humanidade. Neste monumento estão sepultados, o Rei D. Manuel I, o poeta Luís de Camões
e Vasco da Gama. Almoço. Pela tarde visitaremos o Cristo Rei (que é uma construção com 28
metros de altura), de seguida o Parque das Nações, que tem como principais atrações o
Oceanário de Lisboa e o teleférico. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
DIA 3
SINTRA / LISBOA
Pequeno-almoço e saída para Sintra, onde encontraremos uma vila frequentada por monarcas
portugueses, habitada em tempos por artistas, músicos e escritores. Tempo livre. Visita ao Palácio
Nacional de Sintra. Almoço. Regresso a Lisboa, para um passeio pelas ruas e rotas românticas da
cidade. Visitaremos, os bairros históricos de Lisboa, passando pela Graça, Mouraria, Alfama,
Baixa, Chiado, Madragoa e Bairro Alto. No final da tarde, visita a uma das várias casas de fado
de Lisboa, para conhecer esta manifestação cultural que é Património Imaterial da Humanidade.
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
DIA 4
ARRÁBIDA / SESIMBRA / CASCAIS / ESTORIL
Após o pequeno-almoço, saída para visita até à Serra da Arrábida, situada no estuário do rio Tejo
e Sado. Continuaremos viagem até Sesimbra, onde se encontra um antigo porto de pescadores,
o castelo e as suas muralhas de origem árabe. Almoço. Pela tarde, percorreremos a marginal de
Cascais e Estoril, conhecida pelas suas praias, golfe e o famoso Casino do Estoril. Em seguida,
poderemos admirar a Boca do Inferno que está localizada em Cascais e onde podemos observar
a sua bonita paisagem, desde as suas águas, falésias entre outros. Regresso ao hotel, jantar e
alojamento.
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7

dias
DIA 5
MAFRA / CALDAS DA RAINHA / ÓBIDOS
Pequeno-almoço e saída para Mafra, que é uma das mais antigas vilas do país. Visita ao Palácio
Nacional de Mafra, sendo este um monumento rodeado de mistério e construído em 1711. Em
seguida, visita ao museu do típico da Aldeia José Franco, onde se encontra uma reconstrução
em miniatura da aldeia. Depois, sairemos em direção a Caldas da Rainha, onde faremos uma
breve visita e de seguida o Almoço. Pela tarde, visita a Óbidos, fascinante vila medieval cercada
de muralhas do século XIII. Faremos um passeio pela vila, com passagem pelo seu castelo,
marcado por diversas intervenções arquitetónicas ao longo dos séculos. Tempo livre. Chegada
ao hotel para jantar e alojamento.
DIA 6
FÁTIMA / NAZARÉ
Após o pequeno-almoço, saída para Fátima. Visita ao Santuário que é um local de devoção a
uma escala prodigiosa e um dos principais locais de peregrinação mariana do mundo. Almoço.
Pela tarde, visita a Nazaré, onde poderemos admirar diversos portos piscatórios, as suas praias, o
Santuário da Nossa Senhora da Nazaré e ainda, a possibilidade de ver as maiores ondas do
mundo. Regresso ao hotel para jantar e alojamento.
DIA 7
CIDADE DE ORIGEM
Pequeno-almoço e tempo livre até à hora do transfere para o aeroporto.
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PREÇOS E DATAS SOB CONSULTA

CONDIÇÕES
EXPERIÊNCIAS

INCLUÍDO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Panorâmica à cidade de Lisboa;
Visita ao Cristo Rei;
Panorâmica à vila de Sintra;
Visita ao Palácio Nacional de Sintra;
Visita à Serra da Arrábida;
Panorâmica à vila de Sesimbra;
Visita à Boca do Inferno;
Panorâmica à vila de Cascais;
Visita ao Palácio Nacional de Mafra;
Visita à Aldeia Típica José Franco;
Panorâmica à cidade de Caldas da Rainha;
Panorâmica à cidade de Óbidos;
Visita ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima;
Panorâmica à vila de Nazaré.

PROGRAMA À MEDIDA

Possibilidade de realizar programa para grupos
mais reduzidos, com transporte de acordo com
numero de participantes. Consulte preços e
condições.

•
•
•

Hotel 4* (6 noites);
6 Almoços tradicionais;
6 Jantares no Hotel;
Entrada no Cristo Rei;
Entrada no Palácio Nacional de Sintra;
Entrada no Palácio Nacional de Mafra;
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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