
1º dia, 30 de dezembro – Lisboa
Receção no aeroporto e transfer privado para o hotel
escolhido. Instalação no hotel e resto do dia livre.

2º dia, 31 de dezembro – Lisboa
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita à cidade em
tour regular de meio dia, com passagem pela região
monumental de Belém, com o Mosteiro dos Jerónimos,
Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, etc.
Resto do dia livre.
À noite, se quiser, jantar especial de fim do ano com bebidas
(a consultar a HighSun).

3º dia, 1 de janeiro – Lisboa
Pequeno-almoço no hotel.
Dia livre para dar as boas vindas ao novo ano, enquanto
explora a cidade. Conheça o centro da cidade ou passeie
junto ao rio Tejo.

4º dia, 2 de janeiro – Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril
(opcional) / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel e manhã livre para poderem fazer
as suas compras no comércio local.

À tarde, possibilidade de visita em tour regular a Sintra, local
histórico, com visita ao Palácio da Vila, residência de verão
dos Reis de Portugal até ao século XVI, Cabo da Roca, o
ponto mais ocidental da Europa, e à cosmopolita cidade de
Cascais (opcional, não incluído).
Regresso a Lisboa.

5º dia, 3 de janeiro – Lisboa / Óbidos / Nazaré / Fátima
(opcional) / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel e possibilidade de visita em tour
regular de dia inteiro à vila medieval de Óbidos, à típica vila
piscatória da Nazaré, também conhecida pelos praticantes
de surf pelas ondas gigantes da praia do norte e pelo Sitio
da Nazaré com uma admirável vista sobre costa oeste. Por
fim, passagem por Fátima, um dos locais de peregrinação
mais conhecidos do mundo (opcional, não incluído).
Regresso a Lisboa ao fim da tarde.

6º dia, 4 de janeiro – Lisboa
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Em hora a determinar, transfer para o aeroporto,
formalidades de embarque e saída no voo escolhido.
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Serviços Incluídos:

• Alojamento nos hotéis mencionados, com 
pequeno-almoço;

• Transfers do aeroporto ao hotel e vice versa;
• Passeio de meio dia à cidade de Lisboa, em 

tour regular.

Serviços Não Incluídos:

• Taxas de cidade;
• Voos & visas;
• Quaisquer itens ou assuntos não 

mencionados como incluídos.

Preço – Opção 4*

Nº Pax Double Sup. SGL

2 Pax 592€ 368€

Preços por pessoa / em euros (€) / NET / com IVA
(Sujeitos a disponibilidade)

NOTA: Para valor de suplemento de jantar de Fim de Ano consulte-nos.

Preço – Opção 5*

Nº Pax Double Sup. SGL

2 Pax 989€ 534€

Hotel previsto: Hotel Lisboa Plaza 4* (ou similar)

Hotel previsto: Turim Boulevard 5* (ou similar)

Preço – Opção 3*

Nº Pax Double Sup. SGL

2 Pax 522€ 235€

Hotel previsto: Hotel Turim Restauradores 3* (ou similar)

Preços dos Tours Regulares Opcionais

• Sintra, Cascais e Estoril, dia inteiro (s/ 
almoço): 72€/pax

• Sintra, Cascais e Estoril, meio dia: 58€/pax
• Fátima, Óbidos, Batalha e Nazaré, dia inteiro 

(s/ almoço): 72€/pax

P r e ç o s  d e s d e  5 2 2 €


