
1. Lisboa  2. Sintra  3. Cascais  4. Mafra  5. Óbidos
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LISBOA

18

Vols amb la companyia aèria TAP, classe turista. 
Allotjament a hotel de 4**** superior. Pensió com-
pleta durant tot el viatge. Servei de maleters a l’ho-
tel. Guia d’Eurovacances durant tot el viatge. Visita 
de Lisboa amb entrada al Monestir dels Jerònims i 
pujada al Crist Rei. Visita del Museu Calouste Gul-
bekian. Visita del Palau da Pena de Sintra. Visita 
de Cascais i del Cabo da Roca. Visita de Mafra, 
Peniche i Óbidos. Assegurança d’assistència en 
viatge amb la companyia Europea.

Què inclou Mapa

Europa

1. Lisboa

1.990 
€

390 
€

Preu persona

Suplement individual

en habitació doble 

28
Data de sortida

desembre

Cap d’Any a la capital de Portugal



192. Monestir dos Jerónimos  3. Monument als descobridors  4. Belem  5. Cabo da Roca  6. Castell d’Óbidos
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1r Dia. Volem a Lisboa.
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sor-
tida del vol a Lisboa. Després d’aterrar ani-
rem a dinar. A la tarda ens dirigirem al centre 
històric per començar la visita de la ciutat. 
Durant el recorregut anirem al barri de Belém 
per veure la famosa torre del mateix nom, vi-
sitarem els Jardins de l’Estufa Fría, entrarem 
al Monestir dels Jerònims i contemplarem el 
Monument dels Descobridors, dedicat a En-
ric el Navegant. Quan acabem les visites ens 
instal·larem a l’hotel.

2n Dia.  Lisboa.
Esmorzarem a l’hotel i anirem a visitar el Mu-
seu Calouste Gulbekian, on s’exposen les 
col·leccions del magnat del petroli Calouste 
Gulbenkian. A continuació passejarem pel 
barri tradicional de pescadors d’Alfama i 
gaudirem de les vistes de la ciutat des del 
Castell de Sao Jorge. Dinarem i a la tarda 
creuarem l’espectacular Pont del 25 d’abril. 
També visitarem la majestuosa estàtua del 
Crist Rei, rèplica del famós Crist Redemptor 

de la ciutat de Rio de Janeiro. Gaudirem de 
la vista impressionant sobre Lisboa i després 
retornarem a l’hotel. Aquest vespre gaudirem 
d’un sopar-espectacle al millor local de músi-
ca de fados de la ciutat.

3r Dia. Lisboa - Mafra - Óbidos - Peni-
che - Lisboa.
Esmorzarem a l’hotel i després ens dirigirem 
a Mafra per conèixer el magnífic monestir del 
segle XVIII. A continuació anirem a Óbidos, 
una vila medieval fortificada amb un centre 
històric molt ben conservat. Veurem l’Esglé-
sia de Santa Maria, les muralles i el castell i 
després anirem a dinar. A la tarda visitarem 
Peniche, el segon port de pesca de Portu-
gal. Veurem les restes de les muralles i de 
la ciutadella i passejarem pels carrers més 
tradicionals. Acabada la visita retornarem a 
Lisboa. 

4t Dia. Lisboa - Sintra - Cabo da Roca - 
Cascais - Lisboa.
Després d’esmorzar emprendrem la ruta que 

ens portarà a Sintra. Passejarem pel centre 
històric per veure les antigues cases senyo-
rials i després visitarem el Palau da Pena. Tal 
i com podrem veure, el palau barreja estils 
arquitectònics i decoratius de totes les èpo-
ques. Acabada la visita anirem a conèixer el 
Cabo da Roca, el punt més occidental del 
continent europeu. Dinarem en ruta i a la tar-
da ens arribarem al tradicional port de pesca 
de Cascais. Disposarem de temps per pas-
sejar pel laberint de carrerons del casc antic 
i entrarem a l’Església de l’Assumpció. Final-
ment retornarem al nostre hotel de Lisboa. 
Al vespre celebrarem un sopar especial de 
Cap d’Any.

5è Dia. Lisboa - Barcelona.
Esmorzarem a l’hotel i gaudirem de la resta 
del matí lliure per passejar tranquil·lament pel 
centre de la ciutat. Ens retrobarem per dinar 
i a la tarda ens traslladarem a l’aeroport per 
agafar el vol de retorn a Barcelona, on dona-
rem per acabat el viatge.
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