
TOUR PRIVADO - Min. 2pax / Max 4 pax

Partidas Diárias (de 31 de Março a 31 de Outubro )

DIA 1

Chegada ao Aeroporto de Lisboa e transfer Premium para o hotel. Localizado na 
Baixa Lisboeta, no Chiado, a Casa Balthazar faz parte da história da cidade. 
Balthazar, o fundador da famosa Confeitaria Nacional (a mais an�ga pastelaria de 
Lisboa), adquiriu esta bonita propriedade em Agosto de 1882. A casa, com vistas 
maravilhosas do castelo e Rossio, ainda pertence à família. Alojamento.

DIA 2

Depois do pequeno-almoço visita da cidade de Lisboa. Primeiro seguiremos para 
a área de Belém, onde podemos encontrar os mais belos e históricos 
monumentos dos séculos XV e XVI alusivos à época dos descobrimentos: Torre 
de Belém, Padrão dos Descobrimentos, a Igreja do Mosteiro dos Jerónimos – 
obra-prima de es�lo Manuelino – e o Museu dos Coches, que contêm uma das 
mais importantes e ricas colecções de coches do mundo. Junto ao rio iremos da 
Lisboa Monumental para a Lisboa An�ga, passando pelo an�go e carismá�co 
bairro de Alfama. Con�nuamos pela Baixa onde podemos admirar a Praça do 
Comércio, o Rossio e os Restauradores, passando ainda pela Avenida da 
Liberdade, a “boulevard” lisboeta, acabando na Praça Marques de Pombal. 
Tempo livre para descanso e almoço.
Da parte da tarde iremos realizar um passeio no Eléctrico 28, é talvez a atracção 
turís�ca mais procurada de Lisboa: um passeio no tempo, subindo colinas e ruas 
medievais em eléctricos an�gos que ainda fazem parte da rede de transportes 
públicos da cidade Lisboa. Os bilhetes simples podem ser comprados ao 
condutor, mas a maioria dos passageiros usa passes pré-carregados, incluindo 
muitos turistas que adquirem o Lisboa Card (recomendado para evitar ter de 
comprar bilhete em cada viagem e para poupar dinheiro).
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DIA 3

Porque não ir fazer umas compras ao Freeport? É o maior Outlet da Europa, a 
apenas 30 minutos de Lisboa, com passagem por uma das mais belas pontes da 
Europa, a Ponte Vasco da Gama, com mais de 17 km de comprimento, é o local 
ideal para um dia perfeito. Com mais de 140 lojas, aqui poderá encontrar as 
melhores marcas a preços reduzidos, nas mais variadas áreas, desde vestuário, 
perfumarias e decoração. Pode também encontrar vários restaurantes, cafés e 
esplanadas, acessível a todos os gostos.  
Regresso ao hotel e tempo livre para descansar.
Antes de par�r desta bela cidade, teremos uma noite com Jantar de Fados. A 
Unesco classificou o Fado como Património Imaterial da Humanidade. O Fado é, 
por excelência, a canção de Lisboa. 

DIA 4

Depois do pequeno-almoço, transfer para a Marina de Cascais, Cais L16. (Almoço 
na Marina). Antes de começar a navegar, pessoal do hotel “The Charm of 
Cascais” virá recolher a sua bagagem mais pesada. Leve só o essencial.
Em 3 horas irá chegar à Marina de Sesimbra, uma bonita vila piscatória, onde 
predomina o azul do mar. Para jantar, experimente o melhor peixe grelhado do 
mundo num dos restaurantes à beira mar. Alojamento a bordo.

DIA 5

Par�da de Sesimbra e ao longo da costa aprecie a fantás�ca Serra da Arrábida 
(área protegida do Parque Natural), iremos passar pelo maravilhoso Por�nho da 
Arrábida, antes de chegarmos à Marina de Troia. Aproveite para tomar banho na 
praia de Tróia com 20 km de areia branca. Regresso a bordo e seguiremos para a 
Marina de Cascais, onde o pessoal do hotel estará à sua espera para o levar para 
o “The Charm of Cascais” e alojamento.

DIA 6

Pequeno-almoço no hotel. Aproveite para passear na pitoresca cidade de 
Cascais, cheia de tradição histórica, arquitectura importante, glamour e carisma. 
Român�ca, cosmopolita, cheia de animação. O Casino do Estoril, o maior da 
Europa, é um bom exemplo disso. Alojamento no “The Charm of Cascais”.
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DIA 7

Um dia inteiro de excursão de carro: Praia do Guincho, Cabo da Roca, o ponto 
mais ocidental da Europa con�nental; Sintra e a paisagem, são um lugar único 
que está classificado pela Unesco como Património Mundial. Lendas, palácios, 
castelos e parques. O Palácio da Vila, o Castelo dos Mouros e o Palácio da Pena 
são imperdíveis. Ao final do dia regresso ao hotel e alojamento.

DIA 8

Pequeno-almoço no hotel. Transfer para o Aeroporto de Lisboa.

Notas

- A máxima capacidade do Iate para passar a noite a bordo é de 4 pessoas.
- Leve consigo apenas uma pequena bagagem pequena com o essencial. 
- Pode acrescentar mais noites, tanto no iate, como no hotel. Contacte-nos.

 Serviços Incluídos

- Transporte priva�vo com motorista/guia segundo o roteiro;
- 3 noites de acomodação com café da amanhã em Lisboa;
- Meio dia de visita ao Outlet/Freeport em Alcochete para compras Tax-free;
- Jantar com show de fados;
- Transporte à Marina de Cascais;
- 2 dias de passeio priva�vo em Iate,  por Marina de Sesimbra, Por�nho da 
Arrábida, Marina de Troia e regresso à Marina de Cascais
- 1 noite de acomodação e café da manhã a bordo do Iate;
- Transporte priva�vo da Marina ao hotel “O Charme de Cascais” 
- 3 noites de acomodação e café da manhã no hotel Charme de Cascais;
- Passeio de dia inteiro por Cascais, Praia do Guincho, Cabo da Roca e Sintra;
- Transporte priva�vo do hotel ao aeroporto;
- Todas as taxas de serviço.
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