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CIRCUITO DE LISBOA  
 

(com visita a SINTRA, CASCAIS, ESTORIL e QUELUZ) 
 

   
 
1º Dia – Chegada a Lisboa: Transfer e visita da Baixa 
 
Chegada a Lisboa e transporte para o hotel. Check-in. Iniciamos a nossa visita a Lisboa 
com um circuito na Baixa com visita ao Chiado e ao bairro típico de Alfama, onde mora a 
simplicidade das conversas á janela e da roupa estendida ao sol. Este percurso leva-nos 
a percorrer as colinas mais famosas da cidade, onde poderemos desfrutar de vistas 
únicas. Aproveitamos para visitar a Sé Catedral de Lisboa e a Igreja de Santo António 
(local de nascimento de Santo António). Antes de regressarmos ao hotel temos ainda a 
oportunidade de visitar a Basílica da Estrela com o seu maravilhoso presépio, e de 
passear no Jardim da Estrela. Alojamento no hotel.  
 

    
 
 
2º Dia – Lisboa: Parque das Nações / Belém 
 
Depois do pequeno-almoço no hotel, visita ao Parque das Nações, a parte moderna da 
capital. Neste local, famoso pela Exposição Universal que acolheu em 1998, encontramos 
distintos exemplos de arquitectura moderna, numa paisagem que se estende ao longo do 
rio, bem como espaços de lazer e restauração. Podemos visitar o Oceanário, o segundo 
maior do mundo. Almoço livre.  
Da parte da tarde, viagem ao longo das principais avenidas de Lisboa para a zona 
monumental de Belém, um ícone cultural da cidade e local de visita obrigatória. Aqui 
encontramos vários monumentos erigidos em honra das descobertas marítimas 
portuguesas, tais como Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Padrão dos 
Descobrimentos, e vários museus, entre os quais se destaca o Museu dos Coches. 
Oportunidade de provar os deliciosos e típicos Pastéis de Belém. Alojamento no hotel. 
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3º Dia – Lisboa / Sintra (Palácio da Pena; almoço) / Cabo da Roca / Guincho / Boca 
do Inferno / Cascais / Estoril / Lisboa 
 
Depois do pequeno-almoço no hotel partimos de Lisboa em direção a Sintra, um 
verdadeiro elo de ligação entre terra e oceano, onde se encontram combinadas, de forma 
singular, a natureza, a arquitetura e a história. É, por excelência, a capital portuguesa do 
Romantismo. 
O percurso pela serra faz com que nos sintamos privilegiados por fazer parte de um 
cenário que nos transporta ao imaginário dos contos de fadas e de romances de 
cavalaria. Em 1995, a Vila de Sintra foi classificada pela UNESCO como Paisagem 
Cultural e Património da Humanidade, reforçando a sua notoriedade como lugar mágico e 
único que atrai milhares de visitantes todo o ano. 
Primeiramente, iremos visitar o encantador Palácio da Pena, assente num dos pontos 
mais altos da serra e construído no século XIX. Considerado como uma das sete 
maravilhas de Portugal, este palácio possui uma mistura de estilos arquitetónicos e de 
simbologias que resultam num encontro de culturas e na reinvenção de universos 
fantásticos, criando uma fusão perfeita entre a arte do Oriente e a do Ocidente. Ao final da 
manhã, teremos tempo livre para passear pelo centro histórico e o almoço será servido no 
restaurante do hotel Tivoli Sintra.  
Seguidamente, iremos para um dos locais mais emblemáticos de Portugal: O Cabo da 
Roca, situado no extremo final da serra de Sintra, cujo Farol é datado de 1772 e está a 
165 metros acima do nível do mar. Trata-se do ponto mais ocidental do Continente 
Europeu. Salientamos outros pontos de passagem inseridos na paisagem ao longo da 
costa, tais como a praia do Guincho, o paraíso dos adeptos do surf e a Boca do Inferno, 
nome que lhe foi dado devido à forma ruidosa e impressionante com que o mar se lança 
contra as grutas e falésias quando está mau tempo. A última paragem será na baía de 
Cascais, com os seus apartamentos com vista para o mar, muito conhecida pela beleza 
das suas praias e pela animada vida nocturna. No regresso a Lisboa, terminaremos a 
nossa excursão com uma panorâmica pelo Estoril, famoso pelo seu Casino e pelos 
majestosos jardins que o rodeiam. Alojamento no hotel. 
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4º Dia – Lisboa / Queluz / Lisboa / Transfer 
 
Depois do pequeno-almoço no hotel vamos descobrir um majestoso palácio, que foi 
residência da Família Real Portuguesa – o Palácio de Queluz conhecido como “o 
Versalhes português”. Aqui nasceu Dom Pedro, que concedeu a independência ao Brasil. 
Visita ao palácio para admirar o seu notável património histórico e arquitetónico e aos 
seus maravilhosos jardins. Regresso a Lisboa e transporte para o aeroporto.  
 

  
 
 
O programa inclui: 
- Alojamento em hotel de 4*, em regime de Alojamento e Pequeno-Almoço; 
- Todas as excursões e visitas indicadas, acompanhadas por guia; 
- Almoço no dia da excursão a Sintra.  
 
Nota: O programa pode ser adaptado ao seu interesse incluindo, por exemplo, as 
refeições, acrescentando ou retirando excursões.  
 
 

Reservas e informações: 

 
VIAGENS NOVO BURGO, Lda., RNAVT Nº 1975 
Praça do Município, nº 12 
2490 – 499 Ourém – Portugal 
Tel.: 249 544 123 
E-mail: geral.ourem@vnburgo.webside.pt            
 

VIAGENS NOVO BURGO, Lda., RNAVT Nº 1975 
Ed. Triângulo; Rua N. Sra. das Vitórias, Nº 9, Loja 3 
2495 – 421 Fátima – Portugal 
Tel.: 249 534 088 
E-mail: travelfatima@vnburgo.webside.pt
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