
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DIES AVIÓ 
 

SORTIDA: 27/08/18 

 

Preu:995€ 
TAXES: 75€ 

Sup.. Individual: 195€ 
 

Preu garantit fins: 

 27 de maig 
 

Paga i senyal 325€  

Resta abans del:  

10 Juliol 
 

EL VIATGE INCLOU: 

 Autocar per tot el 

recorregut 

 Guia acompanyant tot el 

recorregut. 

 5 nits Hotel 3*** al 

centre de Lisboa. 

 Tots els àpats amb 

aigua i vi menys 

l’esmorzar i dinar del 

dia de sortida i el dinar 

del dia de tornada. 

 Entrades i guies locals 

previstes al programa. 

 Assegurança de viatge i 

anul·lació. 

 Suplement assegurança 

anul·lació garantida del 

88%: 50€ (contractar en el 

moment de la reserva del 

viatge.) 

 Suplement per recollir a la 

mateixa població consultar 
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DIA 1: Origen – Lisboa 
 

Sortida del aeroport de Barcelona per 

agafar l’avió, al arribar la guia i un bus 

ens estarà esperant per portar-nos a l’hotel 

i fer el checking, seguidament farem una 

visita guiada per el centre de Lisboa a peu 

per l’església de Sant Roque i el Barri de 

Chiado, lliure fins l’hora de sopar i 

allotjament a l’hotel. 

VOL: 14:30 – 15:25 

(es recomana haver menjat alguna cosa al 

aeroport) 

  

DIA 2: Lisboa dia sencer 
 

Esmorzar, guia local tot el dia per aquest 

històrica i moderna ciutat, destaca la 

avinguda Liberdade, plaça marques de 

Pombal i la famosa Baixa, arribarem fins 

el castell de Sant Jordi, dinarem a l’hotel i 

a la tarda visitarem la barri de Betlem a 

on descobrirem dos grans obres 

arquitectòniques impactant el convent 

dels Jerònims, la Torre de Belen, desprès 

tindrem un sopar amb musica Fado, i 

allotjament a l’hotel.   

 

DIA 3: Lisboa – Fàtima – Batalha  

Óbidos 
 

Sortida després d’esmorzar amb guia 

local direcció Fàtima després de la visita 

dinar a Fàtima, a la tarda anirem a  visitar 

l’històric monestir de Batalha, 

seguidament pararem a Óbidos una de les  

poblacions mes pintoresques de Portugal, 

tornarem a l’hotel per sopar i allotjament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 4: Lisboa – Cristo Rey- Sesimbra 
 

Sortida de Lisboa creuant el pont 25 

d’abril per visitar el Cristo Rey fins el 

mirador a on tenim les millors vistes  

sobre la ciutat i el riu Tajo, seguirem 

direcció Setubal, un important Port amb 

un encantador centre històric i un singular 

mercat que es mereix una visita, per 

arribar a Sersimbra passarem el Parc 

Natural de Arrábida, dinarem a Sesimbra i 

a la tarda visitarem, aquesta petita vila 

pesquera, tornarem a l’hotel per sopar i 

allotjament.  

 

DIA 5: Lisboa –Estoril – Cascais – Cabo 

da Roca . Sintra 
 

Sortida direcció Estoril i Cascais Famoses 

vil·les turístiques de le Riviera 

Portuguesa, acabarem el dia a Cabo Da 

Roca, punt de bellesa incomparable, 

seguirem fins a Sintra per dinar i a la 

tarda Visita per el casc històric i visita al 

sumptuós Palau Nacional de Sintra, 

tornarem a l’hotel a Sopar i allotjament. 

 

DIA 6: Lisboa – Barcelona 
 

Sortida al matí després de esmorzar 

direcció aeroport de Lisboa per agafar el 

vol de tornada a Barcelona, arriba i fi del 

viatge. 

VOL: 10:55 – 13:45 

 

LISBOA 
Fatima - Batalha - Óbidos – Sesimbra  

 Sintra -  Cascais – Estoril  

 


