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Programa para Portugal – Lisboa e centro 
 

 

   
 
 
1 º Dia – Lisboa 

 
Chegada a Lisboa, Transferes para o Hotel, algumas horas de descanso e possibilidade de 
encontro com a guia para uma visita ao longo da cidade de Lisboa.  
 
  
2 º Dia – Lisboa: Baixa-Chiado / Alfama / Belém / Cristo Rei  
 
Após do Pequeno-almoço partida com a nossa guia para as seguintes visitas: Panorama da 
Baixa/Chiado, Alfama, Avenidas Novas, Bairro de Belém; Praça do Império, Padrão dos 
Descobrimentos, Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém e Centro Cultural de Belém. Almoço 
livre.  
Visita ao Museu Nacional de Arte (coleção de pintura portuguesa, escultura, ourivesaria, cerâmica, 
tapeçaria e mobiliário). Visita ao Museu Nacional dos Coches (exposição de veículos utilizados 
pela casa Real portuguesa bem como das cortes europeias) Passagem da ponte sobre o Tejo 
para a margem sul ao Cristo Rei. Regresso, jantar e alojamento no hotel.  
 

   
 
 
3 º Dia – Lisboa / Estoril / Cascais / Boca do Inferno / Guincho / Cabo da Roca / Lisboa 
 
Após o pequeno-almoço partida com a nossa guia para descobrir os encantos da capital 
portuguesa, subida ao Castelo S. Jorge e a outros monumentos indicados pela nossa guia. 
Almoço livre. 
Partida pela viagem da zona ribeirinha do Tejo até à Riviera portuguesa, Estoril, Cascais, Boca do 
Inferno, Praia do Guincho e Cabo da Roca. Jantar num Bairro típico de Lisboa (“Silêncio que se 
vai cantar o fado”). Alojamento. 
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4 º Dia – Lisboa / Nazaré / Alcobaça / Batalha / Fátima / Lisboa  
 
Partida de Lisboa (após o Pequeno Almoço) para a Nazaré, talvez a mais típica povoação 
piscatória do litoral português. Almoço em restaurante local. Continuação da vigem para Alcobaça 
onde iremos visitar a igreja e claustros do Mosteiro seguindo depois para a Batalha. Continuação 
até ao Santuário de Fátima: visita à Capelinha das Aparições, Basílica onde se encontram os 
túmulos da Lúcia, Jacinta e Francisco, possibilidade de assistir à missa ou rezar sozinho na 
Capelinha das Aparições, o lugar mais importante de Fátima. Regresso a Lisboa para jantar e 
Alojamento.  
 

    
 
 
5 º Dia – Lisboa  
 
Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre até à partida para o aeroporto.  
 
 

*Fim da viagem e dos nossos serviços*  
 
O programa inclui: 
- Todas as excursões indicadas no programa acompanhadas de guia local; 
- Alojamento no Hotel em Lisboa;  
- Todas as refeições incluídas no programa, mais noite especial com jantar num Bairro típico de 
Lisboa (“Silêncio que se vai cantar o fado”); 
- Transporte para os locais;  
- Os vinhos não estão incluídos na refeição. 

 
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 

mailto:geral.ourem@vnburgo.webside.pt
mailto:travelfatima@vnburgo.webside.pt

