


1 - Lisboa em Família 
            5 noites

Visitar Lisboa com as crianças? A capital 
portuguesa tem lugares e programas que 
agradam a todas as idades. 

Roteiro: 

Dia 1º: Brasil / Lisboa 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Lisboa . 

Dia 2º: Lisboa 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour Lisboa  
em Família: Jóias Escondidas, (3 horas). 
Descubra os lugares escondidos e 
encantados de Lisboa. Almoço e tarde livre 
(Sugerimos o restaurante Doca de Santo 
com área infantil). Acomodação. 

Dia 4º: Lisboa
Café da manhã. Visita ao Oceanário de 
Lisboa (2 horas). Almoço livre. Na parte da 
tarde visita ao Pavilhão do Conhecimento (2 
horas). Retorno ao hotel. (Sugerimos um 
jantar no restaurante Jamie’s Italian Lisboa). 
Acomodação.

Dia 5º: Lisboa
Café da manhã. Visita ao Jardim Zoológico 
de Lisboa e ao Museu das crianças (4 
horas). Almoço e tarde livre. Acomodação.

Dia 6º: Lisboa / Sintra / Cascais /  Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour de dia 
inteiro por Sintra e Cascais visitando as 
principais atrações, montanhas e vilas 
costeiras da região. Visita ao Palácio da 
Pena (Patrimônio Mundial da UNESCO) (8 
horas). Retorno e acomodação.

Dia 7º: Lisboa
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto ou estação de trem). Fim 
dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

- Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem no hotel

selecionado com café da manhã;
- Tour Lisboa em Família; Jóias Escondidas 

(3 horas);
- Visita ao Oceanário (2 horas) | entrada 

incluída;
- Visita ao Pavilhão do Conhecimento (2 

horas) | entrada incluída;
- Visita ao Jardim Zoológico e Museu das 

crianças (4 horas) | entrada incluída;
- Tour Sintra e Cascais com vista ao 

Palácio da Pena, entradas incluídas (8 
horas);

- Assistência local 24 horas.  

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*): 
Hotel Convento do Salvador Lisboa  
Be Poet Baixa Hotel 
My Story Hotel Rossio 

- Categoria Premium (4*):  
Hotel Lisboa Plaza - Lisbon Heritage
Collection 
Hotel Tivoli Oriente 

- Categoria Luxo (5*)
Martinhal Lisbon Chiado Family Suites 
Martinhal Lisbon Cascais Family Resort



 Preço a partir de: 

Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

CHD de 3 a 12 anos no mesmo quarto dos 
pais: descontar 198 € do valor do adulto. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.  

Categoria

Standard 544

Premium 658

Luxo 1.028



2 - Lisboa & Algarve 
em Família 

9 noites

 Roteiro: 

Dia 1º: Brasil / Lisboa 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Lisboa . 

Dia 2º: Lisboa 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour Lisboa  
em Família: Jóias Escondidas, (3 horas). 
Descubra os lugares escondidos e 
encantados de Lisboa. Almoço e tarde livre 
(Sugerimos o restaurante Doca de Santo 
com área infantil). Acomodação. 

Dia 4º: Lisboa
Café da manhã. Visita ao Oceanário de 
Lisboa (2 horas). Almoço livre. Na parte da 
tarde visita ao Pavilhão do Conhecimento (2 
horas). Retorno ao hotel. (Sugerimos um 
jantar no restaurante Jamie’s Italian Lisboa). 
Acomodação.

Dia 5º: Lisboa
Café da manhã. Visita ao Jardim Zoológico 
de Lisboa e ao Museu das crianças (4 
horas). Almoço e tarde livre. Acomodação.

Dia 6º: Lisboa / Sintra / Cascais /  Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour de dia 
inteiro por Sintra e Cascais visitando as 
principais atrações, montanhas e vilas 
costeiras da região. Visita ao Palácio da 
Pena (Patrimônio Mundial da UNESCO) (8 
horas). Retorno e acomodação. 

Dia 7º: Lisboa / Algarve
Café da manhã e checkout. Traslado até o 
Algarve. Chegada, check-in e acomodação.

Dia 8º: Algarve
Café da manhã. Tour Benagil & Golfinhos,  
explore grutas misteriosas e desfrute do 
ambiente ao redor do nível da água durante 
este delicioso encontro com os golfinhos. (2 
horas e 30 minu tos) . Tarde l i v re . 
Acomodação.

Dia 9º: Algarve
Café da manhã. Tour Safari de meio dia, 
aventure-se num safari pelas maravilhas 
naturais do Algarve, um safari pelas serras 
do Algarve. (4 horas). Acomodação.

Dia 10º: Algarve
Café da manhã. Aula de culinária - Arregace 
as mangas. Ouça com atenção. Ponha as 
mãos na massa. Combine os ingredientes. 
Deixe o cozinhado apurar. E, por fim, a 
saborear. Na companhia de um chefe você 
vai ficar por dentro dos preceitos da cozinha 
portuguesa, das histórias, regionalismos e 
porquês desta muito gabada gastronomia. 
Uma atividade especialmente saborosa 
para ser partilhada com a família e amigos! 
(2 horas). Acomodação.

Dia 11º: Lisboa
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto de Lisboa). Fim dos 
nossos serviços. Até Breve! 



 O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e
saída;
- 5 noites de hospedagem em Lisboa no

hotel selecionado com café da manhã;
- 4 noites de hospedagem no Algarve no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Lisboa em Família; Jóias Escondidas 

(3 horas);
- Visita ao Oceanário (2 horas) | entrada 

incluída;
- Visita ao Pavilhão do Conhecimento 

(2 horas) | entrada incluída;
- Visita ao Jardim Zoológico e Museu das 

crianças (4 horas) | entrada incluída;
- Tour Sintra e Cascais com vista ao 

Palácio da Pena, entradas incluídas (8 
horas);

- Tour Benagil & Golfinhos (2 horas e 30 
minutos);

- Tour Safari (4 horas);
-  Aula de culinária no Algarve (2 horas);
- Assistência local 24 horas.  

 Hospedagem em Lisboa e Algarve: 

- Categoria Standard (3*): 

- Categoria Premium (4*): 

- Categoria Luxo (5*): 

 Preço a partir de: 

Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Lisboa Algarve

Hotel Convento 
do Salvador 
Lisboa

Velamar 
Boutique Hotel

Be Poet Baixa 
Hotel

Alfagar Village

My Story Hotel 
Rossio

Carvi Beach 
Hotel Algarve

Lisboa Algarve

Hotel Lisboa Plaza 
- Lisbon Heritage
Collection

Four Seasons 
Vilamoura

Hotel Tivoli 
Oriente

PortoBay Falésia 
Hotel

Lisboa Algarve

Martinhal Lisbon 
Chiado Family 
Suites

Vila Vita Parc 
Resort & Spa

Martinhal Lisbon 
Cascais Family 
Resort

Epic Sana 
Algarve Hotel

Categoria

Standard 944

Premium 1.054

Luxo 1.395


