TOURS DE MEIO DIA

LISBOáàMONUMENTáLà áM/PM

É das cidades mais belas da Europa.
Belém: bairro histórico, Torre de Belém: ex-libris de Lisboa, jóia da arte manuelina. Paragem.
Pad oàdosàDes o i e tos: Monumento moderno dedicado aos descobrimentos portugueses.
Paragem.
Mostei oàdosàJe ó i os: maior exemplo da arte manuelina. Visita da igreja.
MuseuàdosàCo hes: colecção de carruagens das melhores da Europa. Visita. (Ambos encerrados
à 2ª feira visita do Palácio Nacional da Ajuda).
P ovaàdoàVi hoàdoàPo to.
álfa a: Oà ai oà aisàa igoàeàpito es oàdeàLis oa,àpasseioàaàp .à
P açaàdoàCo

io: A maior e mais bela praça da cidade.

Baixa-Rossio: Centro da cidade. áv.àdaàLi e dade, Ma u sàdeàPo

al. Regresso ao terminal.

INCLUI:àE t adaà oàPi adei oàdoàMuseuàdosàCo hes
Todoàoàa o,àex eptoà àJa àeà
Pa idasà sà .
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Preço por pessoa: 34,00€ (Adulto) / 17,00€ (crianças entre 5 e 10 anos) / FREE (Criança entre 0 e 4 anos)
Suplemento de pick-up em Hotéis ao longo da linha de Cascais: 8,00€ / por pessoa

3

condiÇÕES GERAIS

O bilhete para o Circuito assegura ao cliente o transporte e serviço de guia.

Ca ela e tos: at à àho asàa tesàdaàpa idaà–à %àdoàp eçoàdoà ilhete.àDepoisàdesteàp azoà
não haverá reembolso. As crianças até 4 anos serão transportadas gratuitamente Dos 5 aos 10
a osàpaga e toàdeà %à todasàasàdespesasàpo à o taàdoàadultoàa o pa ha te .àSegu oàdeà
a o doà o àaàLeiàPo tuguesa.àOàCi uitoàpodeàse àalte adoàse àavisoàp vio,à e à o oàoàipoà
de transporte. As bagagens são da responsabilidade do cliente, devendo este estar atento à
carga e descarga das mesmas.

Re la ações: Somente poderão ser considerados desde que sejam apresentadas por escrito

àag iaào deàseàefe tuouàaà ese vaàeàli uidaç oàdaàviage àeà u àp azoà oàsupe io àaà àdiasà
após o termo da prestação dos serviços. As mesmas só poderão ser aceites desde que tenham
sidoàpa i ipadasàaosàfo e edo esàdosàse viçosà hot is,àguias,àage tesàlo ais,àet . àdu a teàoà
de u soàdaàviage àouàestadia,àexigi doàdosà es os,à espe ivosàdo u e tosà o p ovaivosà
daào o
ia.

