
Portugal em Família 
Descubra Portugal em Família 

8 dias / 7 noites 
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The Jewish Heritage of Portugal - 12 days 
Portugal é um dos países mais antigos da Europa, com uma história que moldou o 

mundo. Tempos medievais de reis e rainhas, ainda é muito presente, através dos 

imponentes castelos, mosteiros e palácios, onde alguns foram renovados e outros 

mantêm o peso de séculos que lhes dá um misticismo extraordinário. Esta presença 

também se mantém através da cultura portuguesa, que mantém vivas algumas 

tradições desta época, como a formação de cavalos, a gastronomia e o vinho. 

Venha viajar no tempo e conheça as raízes de Portugal, visitando alguns dos 

principais destinos portugueses, prove a gastronomia e conheça as pessoas que 

outrora mostraram o mundo ao mundo.  

Portugal em Família – 8 dias 

A 

B 
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Lisboa 

Santiago do Cacém 

Algarve 
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Pavilhão do Conhecimento- Lisboa 

Oceanário - Lisboa 

Receção no Aeroporto. 

Transfere para o hotel e check in. 

Resto do dia livre. 

 

Alojamento: Hotel Martinhal Chiado 4* ou similar. 

 

Dia 1 – Lisboa 

Dia 2 – Lisboa 

Pequeno-almoço no hotel.  

 

Full Day Tour em Lisboa para visitar o Oceanário de 

Lisboa e o Pavilhão do Conhecimento.  

 

O Oceanário tem dois andares e tudo gira em torno de 

um enorme aquário central. Recomendamos seguir as 

setas para que possa visitar as espécies marinhas de 

vários oceanos do mundo. O andar de cima apresenta 

animais que vivem na água e vivem perto da superfície 

da água, enquanto no andar de baixo se encontra 

criaturas do fundo do mar. O Oceanário é local de 

paragem essencial quando se está a viajar com crianças.  

 

O Pavilhão do Conhecimento é ideal para crianças e 

adultos aprenderem a brincar e brincar enquanto 

aprendem.  

Portugal em Família – 8 dias 

Kids Club - Hotel Martinhal Chiado 
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Pequeno-almoço no hotel.  

 

Half Day Tour em Lisboa com “HippoTrip”. Explore Lisboa 

a partir da terra e do rio durante uma aventura repleta de 

risadas que redefine a experiência do passeio pela cidade. 

Aprenda sobre a rica história e cultura da capital de 

Portugal de uma forma divertida e de fácil digestão, 

enquanto desfruta da emoção de mergulhar no rio Tejo 

"num autocarro"! (Opcional) 

 

Tarde livre para explorar um pouco mais de Lisboa.  

Dia 3 – Lisboa 

Dia 4 – Lisboa / Santiago do Cacém 

Pequeno-almoço no hotel e check out. 

 

Transfere para Santiago do Cacém. A cidade de 

Santiago do Cacém, localizada na costa alentejana e a 

poucos quilómetros do mar, oferece aos visitantes não 

só um leque variado de praias, mas também um rico 

património natural, arquitectónico e arqueológico. 

Cooking Class em Família no Hotel. (Opcional)  

 

Alojamento: Santiago Hotel - Cooking and Nature 4* ou 

similar 

Portugal em Família – 8 dias 

HippoTrip - Lisboa 

Torre de Belém - Lisboa 

Hotel Cooking & Nature 

Cooking Class 
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Pequeno-almoço no hotel.  

 

Half Day Tour para visitar o Badoca Safari Park.  

 

O Badoca Safari Park é um parque natural que o convida a 

passar um dia diferente rodeado pela natureza e a entrar 

em contato com a vida animal em plena liberdade. Além do 

Safari, que proporciona um contato direto com os animais 

silvestres, a oferta global do parque inclui a apresentação 

de aves de rapina e diversas instalações lúdicas e 

didáticas, como o Kangaroo Park, o Lago dos Flamingos, o 

Parque Coatis, o Jardim de aves exóticas e o Parque 

infantil. (Opcional)  

 

Dia 5 – Santiago do Cacém 

Dia 6 – Santiago do Cacém / Algarve 

Pequeno-almoço no hotel check-out.  

 

Transfere para Algarve - Quinta do Lago.  

 

Resto do dia livre para aproveitar a praia. Com a sua 

ampla costa dourada, com agradáveis águas quentes, 

areia fina e óptimas condições de praia, juntamente com 

um grande património histórico, cultural e artístico, a 

região do Algarve é o maior destino turístico do país, 

com uma enorme variedade de hotéis, restaurantes e 

todo tipo de instalações.  

 

 

Alojamento: Hotel Martinhal Quinta 5* ou similar. 

Portugal em Família – 8 dias 

Badoca Safari Park 

Quinta do Lago - Algarve 

Kids Club - Hotel Martinhal Quinta 



Portugal em Família | 6 

Pequeno-almoço no hotel.  

 

Full Day Tour para visitar o Zoomarine. No Zoomarine 

pode-se assistir a apresentações com golfinhos, focas e 

leões marinhos, pássaros tropicais e aves de rapina. Aqui 

também se encontra um aquário com incríveis tubarões, 

vários habitats, cinema4D, atrações, diversões e piscinas, 

que sem dúvida farão da sua visita um dia inesquecível. 

Experiências únicas pelo mundo do conhecimento e da 

aventura, onde os adultos e crianças descobrem os 

mistérios da vida marinha em um dia cheio de surpresas e 

emoções.  

 

Dia 7 – Algarve 

Portugal em Família – 8 dias 

Zoomarine - Algarve 

  

Zoomarine - Algarve 

Praia - Algarve 

  

Dia 8 – Algarve 

Pequeno-almoço no hotel e check out. 

Manhã livre para explorar um pouco mais do Algarve. 

Transfere para o Aeroporto de Faro. 
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• 8 noites nos hotéis mencionados ou similares em quartos duplos com 

pequeno-almoço incluído 

• Transferes do Aeroporto para o hotel e vice versa 

• Transferes privados para todo o percurso 

• Entradas no Oceanário, Pavilhão do Conhecimento e Zoomarine 

Incluído 

Portugal em Família – 8 dias 

Opcional 

• Cooking Class 

• HippoTrip 

• Badoca Safari Park 

Não Incluído 

• Pacotes de Tours Opcional 

• Taxas de Cidade 

• Voos & Visas  

• Quaisquer itens ou assuntos não mencionados como incluídos  
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Portugal em Família – 8 dias 

Podemos fornecer programas personalizados e específicos de acordo com 

os seus pedidos de data, dependendo da disponibilidade dos hotéis. 

 

O programa pode ser estendido com pré e pós noites de acordo com os 

pedidos dos clientes. 

 

O check in nos hotéis é a partir das 15h00. Caso a hora de chegada não 

permita ainda o check in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem. 

 

O check out é até às 11h00, podendo no entanto guardar a bagagem no 

hotel até à hora do transfere. 

 

Informação Útil 
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