
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

1º	Dia	●	Lisboa	
Chegada	ao	Aeroporto	de	Lisboa.	Assistência	e	transfer	para	o	Hotel	Mundial	4	*	ou	similar,	localizado	no	
centro	histórico	da	capital	Portuguesa,	muito	perto	a	pé	das	ruas	mais	cosmopolitas	e	cheias	de	comércio.	
Alojamento.	
	
2º	Dia	●	Lisboa	/	Sintra	/	Cascais	/	Estoril	/	Lisboa	
Pequeno-almoço	buffet	no	Hotel.	Partida	para	Tour	de	Meio-dia	à	cidade	de	Lisboa,	uma	das	cidades	mais	
bonitas	da	Europa.	Belém:	Zona	Histórica,	Torre	de	Belém:	ex-libris	de	Lisboa	e	 joia	da	arte	Manuelina.	
Padrão	 dos	 Descobrimentos:	 Monumento	 moderno	 dedicado	 aos	 Descobrimentos	 Portugueses.	
Mosteiro	 Jerónimos:	 o	maior	 exemplo	 de	 arte	Manuelina.	 Visita	 à	 Igreja.	 Fechado	 às	 segundas-feiras.	
Museu	dos	Coches:	a	melhor	coleção	de	coches	e	carruagens	antigas	da	Europa.	Fechado	às	segundas-
feiras	(visita	alternativa	ao	Palácio	da	Ajuda).	Prova	de	Vinho	do	Porto.	Alfama:	o	mais	antigo	e	pitoresco	
bairro	 de	 Lisboa.	 Visita	 a	 pé.	 Praça	 do	 Comércio:	 a	 maior	 e	 mais	 bela	 praça	 de	 Lisboa.	 Baixa-Rossio:	
Centro	 da	 Cidade.	 Avenida	 da	 Liberdade	 e	 Marquês	 de	 Pombal.	 Pela	 tarde,	 Tour	 a	 Sintra:	 Centro	
histórico	 da	 Vila,	 Património	 da	 Humanidade	 desde	 1995.	 Tempo	 Livre.	 Palácio	 Nacional:	 antiga	
residência	de	caça	da	Família	Real	Portuguesa	no	Séc.	XV.	Visita.	Cabo	da	Roca:	Ponto	mais	ocidental	da	
Europa.	(De	31	de	Outubro	a	1	de	Março,	substituído	por	paragem	na	Boca	do	Inferno.	Cascais:	Porto	de	
pesca	e	centro	 turístico.	Antiga	 residência	de	Verão	da	Família	Real	Portuguesa.	 Estoril:	Panorâmica	do	
casino	e	dos	seus	jardins.	Regresso	a	Lisboa	e	ao	Hotel.	
	
3º	Dia	●	Lisboa	/	Óbidos	/	Nazaré	/	Batalha	/	Fátima	/	Lisboa	
Pequeno-almoço	buffet	no	Hotel	e	inicio	de	Tour	de	Dia	Inteiro	com	Almoço	a	Óbidos:	Cidade	envolta	em	
muralhas,	 com	 as	 suas	 tipicas	 casas	 brancas	 e	 ruas	 estreitas	 de	 ambiente	medieval.	 Tempo	 livre	 para	
visitar	 a	 cidade.	 Nazaré:	 Uma	 das	 mais	 típicas	 aldeias	 piscatórias	 de	 Portugal.	 Tempo	 livre.	 Batalha:	
Mosteiro	 do	 Séc.	 XIV,	 representativo	 da	 Arquitetura	 Gótica	 Portuguesa	 e	 Património	Mundial.	 Visita	 à	
Igreja.	Fátima:	 Centro	 de	 peregrinação	 conhecido	mundialmente	 e	 onde	 tiveram	 lugar	 as	 aparições	 de	
Nossa	Senhora	de	Fátima	em	1917.	Almoço.	 Santuário:	Tempo	 livre	para	visitar	o	Santuário	e	assistir	à	
missa.	Aljustrel:	Visita	às	casas	onde	os	três	pastorinhos	que	assistiram	às	aparições	de	Nossa	Senhora,	
Lúcia,	Francisco	e	Jacinta,	nasceram.	Regresso	a	Lisboa	no	fim	do	dia.		
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4º	Dia		●	Lisboa	/	Madrid	
Pequeno-almoço	no	Hotel.	Dia	 livre	para	atividades	de	gosto	pessoal,	 compras,	 tours,	assistir	a	um	dos	
muitos	espetáculos	disponíveis	em	Lisboa	ou	visitar	o	Oceanário	de	Lisboa	–	o	Segundo	maior	do	mundo.	
Às	20h00	transfer	para	a	estação	de	Comboios	para	embarque	no	Lusitânia	Comboio	Hotel	com	destino	a	
Madrid.	
	
5º	Dia	●	Madrid	
Chegadas	as	08h40	(+1	hora	que	em	Lisboa).	Assistência	e	transfer	para	o	Hotel	Best	Western	Mayorazgo	
ou	similar	localizado	no	centro	da	cidade	Capital	de	Espanha,	em	Gran	Via,	a	apenas	100	metros	da	Plaza	
de	España.	Resto	de	dia	livre	para	passear	e	atividades	de	gosto	pessoal.		
	
6º	Dia	●	Madrid	/	Toledo	/	Madrid	
Pequeno-almoço	no	Hotel.	Ás	9h00	 inicio	de	Tour	para	conhecer	a	cidade.	Durante	aproximadamente	3	
horas	 e	meia	 passaremos	 pelas	 avenidas,	 plazas	 e	 edifícios	mais	 importantes,	 com	 um	 guia	 que	 falará	
sobre	a	História	 e	os	monumentos	da	 cidade.	Ao	 longo	das	diferentes	épocas	 a	 cidade	 foi	 crescendo	a	
partir	 dos	 bairros	 antigos	 de	Austrias	 e	 Borbones,	 até	 se	 tornar	 a	 cidade	 que	 é	 hoje	 em	dia,	 a	Madrid	
moderna:	Gran	Vía,	Plaza	de	España,	Ciudad	Universitaria,	Moncloa,	Austrias,	calle	Mayor,	Puerta	del	Sol,	
Puerta	de	Alcalá	até	à	Plaza	de	Toros,	Plaza	de	Colón	onde	 faremos	uma	breve	paragem	no	Hard	Rock	
Café	para	beber	ou	comer	alguma	coisa,	paseo	de	la	Castellana	até	chegarmos	ao	Estádio	do	Real	Madrid,	
Santiago	Bernabéu	(possibilidade	de	realizar	o	Tour	del	Bernabéu),	Plaza	de	Castilla,	Fuente	de	la	Cibeles	e	
regresso	ao	nosso	“Terminal”.	O	nosso	guia	irá	explicar	todos	estes	monumentos	e	pontos	de	interesse	e	
a	sua	história	e	relevância	para	a	história	da	cidade	em	si.	INCLUI:	visita	a	PLAZA	MAYOR	e	ao	PARQUE	DEL	
RETIRO.	 Pela	 tarde	 Tour	 a	 Toledo.	 Ao	 chegar,	 começaremos	 a	 nossa	 visita	 a	 pé	 a	 Toledo,	 com	 uma	
caminhada	 pela	 cidade	 até	 chegarmos	 à	 Plaza	 del	 Ayuntamiento,	 onde	 veremos	 a	 bela	 fachada	 da	
Catedral	Primada,	de	estilo	Gótico	Flamigero,	e	o	antigo	Palacio	de	Justicia	y	el	Ayuntamiento;	caminhada	
pelas	 ruas	 estreitas	 do	 velho	 Bairro	 Judeu	 até	 chegarmos	 e	 entrar-mos	 na	 Iglesia	 de	 Santo	 Tomé,	 e	
vislumbrar	 o	 admirável	 e	monumental	 quadro	 "El	 entierro	 del	 Conde	 Orgaz",	 obra	 prima	 de	 El	 Greco.	
Seguimos	 para	 a	 Sinagoga	 de	 Santa	María	 la	 Blanca,	 testemunho	 da	 altura	 em	 que	 as	 "Três	 Culturas”	
viviam	na	cidade.	Monasterio	de	San	Juan	de	los	Reyes,	e	o	Museo	Victorio	Macho,	com	magnifica	vista	
sobre	o	Rio	Tejo.	A	seguir,	visita	a	uma	fábrica	de	Damasquino,	arte	muito	conhecida	de	Toledo,	herdada	
de	antigos	mestres	artesãos.	
	
7º	Dia	●	Madrid	/	Escorial	/	Valle	de	los	Caídos	/	Madrid	
Pequeno-almoço	no	hotel	e	início	do	Tour	ao	Monasterio	de	El	Escorial,	construído	no	Séc.	XVI	no	reinado	
de	Felipe	II,	e	desenhado	como	Residência,	Mosteiro	e	Panteão	da	Casa	Real	de	Espanha,	e	representativa	
da	 grandeza	 do	 Império	 Espanhol.	 Declarada	 como	 Conjunto	 Artístico	 Histórico	 e	 Património	 da	
Humanidade.	 Visita	 ao	 Mosteiro,	 Palácio	 Real,	 Panteão	 dos	 Reis	 e	 Infantes,	 Quartos	 Capitulares	 e	 à	
Basílica.	 O	 Valle	 de	 los	 Caídos,	 é	 um	 impressionante	monumento	 construído	 em	memória	 dos	mortos	
durante	a	Guerra	Civil	 Espanhola.	Esta	obra-prima	colossal,	 localizada	no	belo	Valle	de	Cuelgamuros	na	
Sierra	 de	 Guadarrama,	 é	 composta	 por	 uma	 Basílica	 e	 uma	 Cripta,	 escavada	 na	 face	 de	 pedra	 da	
montanha	e	“coroada”	por	uma	imponente	cruz	com	mais	de	150	metros	de	altura.	Entrada	no	Valle	e	na	
Basílica	incluídas.		
	
	
8º	Dia	●	Madrid	
Pequeno-almoço	no	Hotel.	Manhã	livre	para	passeios,	compras	e	atividades	de	gosto	pessoal.	Em	hora	a	
determinar	transfer	para	o	Aeroporto	de	Barajas	e	embarque	no	voo	de	regresso	a	casa.		
	
	

	Fim	da	viagem	e	dos	nossos	serviços	
	
	
	

	
	
	
	



Preços	por	pessoa	(mínimo	2	participantes):	
	
Alojamento	 Moeda	 Mai	/	Jun	 Jul	/	Ago	 Set	/	Out	 Nov	/	Dez	
Quarto	Duplo	 Euro	 795,00	 770,00	 785,00	 725,00	
Quarto	Individual	 Euro	 		1.035,00	 1.005,00	 1.025,00	 945,00	

Crianças:	2	aos	11anos	de	idade,	partilhando	um	quarto	com	2	adulto,	30	%	desconto.	

	 	 	 		
Os	Preços	Incluem:	
	
*	 Transfer	Aeroporto	/	Hotel	/	Aeroporto	em	Lisboa	e	Madrid	
*	 Estadia	de	6	noites	nos	hotéis	mencionados	ou	similares	(sempre	4*)	
*	 Pequeno-almoço	buffet	diário	nos	Hotéis.	
*	 Bilhete	de	comboio	(Compartimento	Cama)	Lisboa	/	Madrid	
*	 Todos	os	tours	e	visitas	mencionadas	no	programa	com	guia	
*	 Almoço	no	3º	Dia	
*	 Todas	as	taxas	e	impostos,	excepto	o	Municipal	de	Lisboa	(1,00	€	por	dia	e	pessoa)	
*	 A	nossa	assistência	permanente	

	
	
Os	Preços	não	incluem:	
	
*	 Extras	nos	Hotéis	
*	 Comida/	Jantar	no	Comboio	Hotel	
*	 Bebidas	às	refeições	
	
	
	
	
	

	


