
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1 
CHEGADA A LISBOA 
À chegada ao aeroporto de Lisboa, o nosso motorista / guia irá dar-lhe as boas-vindas e acompanhá-

lo, durante estes três dias, numa inesquecível viagem pela capital de Portugal, Lisboa. Esta cidade tem 

sido considerada como um dos melhores Destinos da Europa, por ser uma cidade segura e com preços 

competitivos. Este pequeno Tour Privativo é uma oportunidade excecional para descobrir a cidade das 

sete colinas, sempre acompanhado pelo nosso serviço de primeira classe. Sendo um roteiro exclusivo, 

poderá ajustá-lo de acordo com os seus desejos. Check-in no Hotel (caso chegue ao hotel antes da 

hora de check-in ser-lhe-á dada a possibilidade de guardar a sua bagagem). Restante do dia livre. 

Hospedagem em Lisboa. 

 

DIA 2 
LISBOA 

Depois de um delicioso café da manhã no hotel, o nosso motorista / guia irá levá-lo através da cidade 

de Lisboa, a maior cidade portuguesa. Passando por uma paisagem urbana colorida, com muitos 

séculos de história, viajará por lugares únicos, descobrirá os cantos mais pitorescos e testemunhará a 

magnificência dos grandes símbolos arquitetónicos da capital. O nosso tour começa na região de 

Belém, especialmente dedicada à era de ouro dos Descobrimentos Portugueses. Admire a Torre de 

Belém, o Monumento aos Descobrimentos e o magnífico Mosteiro dos Jerónimos! 

No centro da cidade, poderemos contemplar o imponente Castelo de São Jorge e apreciar a bela Praça 

do Comércio, uma das maiores praças europeias, outrora casa do Palácio Real de Portugal. Chegamos, 

por fim, a Alfama, um dos bairros mais antigos e autênticos da cidade, lugar de esquinas e ruas 

estreitas. No regresso à Praça Marquês de Pombal, contemplamos as lindas praças do Rossio e dos 

Restauradores. Ao entrar na Avenida da Liberdade, é possível observarmos a versão Lisboeta dos 

Campos Elísios, de Paris, cercada por antigos prédios, teatros e grandes lojas de luxo. 

Tarde livre para visitar a cidade. Hospedagem em Lisboa. 

 

DIA 3 
REGRESSO 
Café da manhã no Hotel. Check-out e transfer para o aeroporto de Lisboa. Fim dos nossos serviços. 

 

 



 

 

 

Preço por pessoa 2 

pessoas 

3 

pessoas 

4 

pessoas 

5 

pessoas 

6 

pessoas 

7 

pessoas 

Suplemento 

Single 

Hotel 3* 265€ 240€ 215€ 205€ 190€ 185€ 80€ 

Hotel 4* 320€ 295€ 270€ 260€ 245€ 240€ 100€ 

Hotel 5* 400€ 385€ 350€ 345€ 325€ 325€ 170€ 

Criança até 3 anos 
GRÁTIS 

1º Criança entre 4 e 

10 anos 
GRÁTIS 

2ª Criança entre 4 e 

10 anos 
50% desconto 

 

 

 

 

 

 

 

Incluído no Preço: 
 

✓ Acompanhamento de Motorista / Guia de 

Turismo particular (em Português) 

✓ 2 Noites em Quarto Duplo com café da manhã 

buffet em Lisboa 

✓ Traslados particulares do Aeroporto de Lisboa / 

Hotel / Aeroporto de Lisboa 

✓ Transporte Exclusivo, Confortável e Moderno 

✓ City Tour Privado de 1 manhã a Lisboa (com 

visita à Igreja do Mosteiro dos Jerónimos) 

✓ 24h/7 Serviço de Assistência ao Cliente 

 

Não Incluído no Preço: 
 

 Seguro de Viagem Obrigatório 

 Taxa turística em Lisboa 

 Despesas pessoais 

 Outras despesas não mencionadas 

 Entradas em monumentos e 

atividades não mencionadas no 

programa 

 Refeições (Almoços e Jantares) 

  

NOTA: Os preços do pacote estão sujeitos 

à disponibilidade hoteleira no momento 

da reserva. 

 


