Bairros Históricos de Lisboa
Alfama Bairro Alto Chiado Mouraria Intendente Belém
Visita ao Castelo de São Jorge e Jardim Botânico Tropical

3 Dias: Tudo Incluído
26 a 28 fevereiro (Carnaval)

2022
23 a 25 abril (feriado)

3 a 5 junho

23 a 25 setembro

1º Dia: Porto - Lisboa: Castelo de São Jorge - Miradouros de Alfama
Porto - 08h30. Viagem para Lisboa, cidade histórica de colinas sobre o Tejo e iluminada por um brilho que a envolve de forma tão
especial... Almoço. Subida do Elevador do Castelo erguido no topo de Alfama, um dos bairros de Lisboa com mais encanto; breve pausa
no Miradouro de Chão do Loureiro, ruas da Costa do Castelo, S. Bartolomeu de Gusmão e Santa Cruz até ao Castelo de São Jorge interpretação da fortaleza medieval e um panorama extenso sobre o casario até à Ponte sobre o Tejo. Seguimos pelo Miradouro de
Santa Luzia com vista sobre o Mar da Palha, Igreja da Ordem de Malta e painel de azulejos da Lisboa anterior ao terramoto de 1755,
Miradouro das Portas do Sol e igreja de São Vicente de Fora, Calçada da Amália, descendo entre escadinhas e ruelas até ao Largo José
Saramago (antigo Campo das Cebolas) e Casa dos Bicos - tempo livre. Jantar e alojamento.
2º Dia: Lisboa: Bairro Alto - Chiado - Mouraria
Pequeno-almoço. Continuação do percurso pedonal pelo coração da Lisboa Antiga: Largo Duque do Cadaval e Calçada do Carmo com
uma visão abrangente da Estação do Rossio, Largo e Convento do Carmo, Elevador de Santa Justa, o Castelo e Mouraria. Pausa junto à
Igreja de São Roque, sede da Companhia de Jesus em Portugal - para lá da simplicidade exterior, a surpresa de uma jóia de talha
dourada, mármores, mosaicos e pintura no interior da Capela de São João Batista. Passagem pela Travessa da Queimada a caminho da
Praça Luís de Camões, Rua Garret, a Brasileira do Chiado e estátua de Fernando Pessoa, Largo de S. Carlos e Livraria Bertrand - tempo
livre junto aos Armazéns do Chiado. Almoço. Saída da Praça Martim Moniz, Rua da Palma até ao Largo do Intendente - realce para a
fachada da antiga fábrica Viúva Lamego e artesanato da Vida Portuguesa ou o “Jardim” de Joana Vasconcelos - e Rua do Benformoso,
o exotismo de terras distantes em plena Mouraria: cafés, mercados, cabeleireiros, livrarias, aromas da cozinha oriental, prosseguindo
pela Rua do Capelão, Largo da Severa e Igreja de São Domingos de inesperado interior, Memorial às Vítimas do Massacre Judaico e a
típica Ginjinha… Tempo livre e regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
3º Dia: Lisboa: Jardim Botânico Tropical - Belém - Porto
Após o pequeno-almoço, percurso em direção à zona monumental de Belém, ponto de partida das naus e caravelas na época dos
Descobrimentos: passeio pelas alamedas do Jardim Botânico Tropical, monumento vivo de espécies oriundas de vários continentes,
prosseguindo pelo Jardim da Praça do Império e Padrão dos Descobrimentos, Igreja do Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém, um
dos símbolos de Lisboa. Almoço. Em hora a designar regresso ao Porto (pausa no percurso) - chegada prevista às 20h30.

Preço por pessoa (fev)
Suplemento partida (abr, jun, set)

337 €
39 €

Supl single (fev)
50 €
Supl single (abr, jun, set) 78 €

Inclui: circuito em autocarro de turismo; alojamento em hotel de 3*sup (quarto duplo); pensão completa + bebidas (1/4 vinho, água,
café); visita guiada de Lisboa conforme programa; entrada no Castelo de S. Jorge; restantes visitas mencionadas; acompanhamento de
representante Destinos Ilimitados; taxas hoteleira e municipal, serviço, IVA, seguro Multiviagens Portugal.
Exclui: extras pessoais.
Obs: 1) programa sujeito a número mínimo de participantes, bem como ao cumprimento das regras de higiene e segurança em território
nacional e orientações da DGS em contexto sanitário - COVID 19;
2) aconselhado o uso de calçado adaptado a caminhada.
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