Lisboa - Passeio & Compras a

Circuitos Sightseeing : A partir de 55.00€

partir do Algarve [Dia Inteiro]
Este será um dia em que terá oportunidade para explorar a cidade a seu gosto e ao seu ritmo.

Duração
Dia-inteiro

Guia
Português

Inglês

Descrição
Venha sentir a agitação dos largos e das praças cheios de vida, e venha também conhecer os principais
monumentos e saber mais sobre o património desta cidade encantadora. Aproveite para se perder no
melhor que o comércio de Lisboa tem para lhe oferecer, e leve consigo lembranças desta cidade.
Não deixe de passear junto ao rio Tejo, guardião da cidade, e visitar a Torre de Belém e o Mosteiro dos
Jerónimos – considerados Património Mundial pela UNESCO — entre outros monumentos e museus que são
marcos históricos e culturais de Lisboa.
Não se preocupe com mais nada: o guia que pomos à sua disposição leva-o a conhecer os bairros, as ruas
calcetadas e os largos e as praças movimentados, ao mesmo tempo que partilha histórias sobre Lisboa.
Deixamos-lhe uma sugestão: almoce numa das esplanadas que a cidade tem para lhe oferecer enquanto
assiste a espetáculos variados de artistas de rua. E não se esqueça de olhar para o famoso céu de Lisboa.
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Condições
Inclui:
Pick Up (a Conﬁrmar)
Visitas Guiadas com Guia-interprete

Exclui:
Despesas Pessoais
Gratuidade

Frequência

Preços

01 de abril a 31 outubro

Praia da Luz - Faro
Adulto: 55€

Praia da Luz - Faro
• Terça-feira • Sexta-feira

Olhão - Vila Real de Santo António

Olhão - Vila Real de Santo António

Adulto: 75€

• Sexta-feira
01 de novembro a 31 março
Praia da Luz - Faro
• Terça-feira • Sexta-feira
Olhão - Vila Real de Santo António
• Sexta-feira
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