Um dia em
Lisboa
Partimos rumo à capital de Portugal iniciando com a vista
encantadora sobre Lisboa e Castelo de São Jorge, aproveitando para espreitar a Igreja e Convento da Graça fundados
no séc. XIII, para frades eremitas calçados de Sto. Agostinho.
Seguimos pelas típicas ruas de Lisboa em direção ao Castelo
de São Jorge, um dos monumentos mais emblemáticos da
cidade, fortificação construída pelos muçulmanos em meados
do século XI. Deixando o Castelo, fazemos uma paragem para
conhecer a Sé de Lisboa e vizinha Igreja de Santo António,
continuamos através de uma pequena viagem panorâmica
por algumas das principais praças e avenidas da baixa de
Lisboa. Tempo livre para almoço e explorar a Baixa.
Após o almoço seguimos para Belém, fortemente ligada
aos Descobrimentos Portugueses, onde visitaremos algumas
das suas notáveis atrações turísticas como a Torre de Belém,
mandada construir por D. Manuel no local onde D. João II
pretendera erguer um forte para defesa do porto, e o Padrão
dos Descobrimentos iniciado em 1940 o qual evoca a expansão
ultramarina portuguesa e a grandeza dos feitos do Infante D.
Henrique. Terminamos no Mosteiro dos Jerónimos, um mosteiro
da Ordem de São Jerónimo construído no século XVI e com
uma degustação dos famosos Pasteis de Belém. Regresso.
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Inclui:
Transporte em minivan de 9 lugares.
Água, Wifi, AC e motorista guia.
Entrada no castelo de São Jorge, Torre de Belém
e Mosteiro dos Jerónimos.
Não inclui:
Almoço. Despesas pessoais.

165€*
135€*

Grátis até aos 3 anos.
50% dos 4 aos 10 anos.
Snack Box (lanche) opcional, 5€ por
pessoa. Preços para saídas do Distrito de Leiria,
para outros locais consulte-nos.

115€*
105€*
95€*
90€*

*preço por pessoa.
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