
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

LISBOA 

Escapades Europeas 

Estoril – Sintra- Cascais- Obidos-Fàtima - Batalha 

DIA 1ER:   BCN-LISBOA    07.10………..08.10H. 
DIA 4ART: LISBOA-BCN   21.00H……………..23.55H. 

DIA 1er: Origen – Aeoport de Barcelona – Lisboa 
Sortida del punt d´origen direcció l´aeroport de Barcelona. 
Tràmits de facturació i embarc al vol amb destinació Lisboa. 
Arribada. Primer contacte amb la ciutat. Panoràmica i 
arribada al Pont Vasco de Gama sobre el riu Tajo des d´on 
podrem disfrutar d´unes meravelloses vistes sobre la capital 
Lusa.  Visita a La catedral del S XII, és l´edifici religiós més 
antic i important de la ciutat. Dinar en restaurant.A la tarda, 
Visita d´Alfama, barri antic i carismàtic . A l´hora indicada, 
trasllat al nostre hotel, Acomodació, sopar i allotjament 
 
DIA 2ºn: Sintra – Cascais – Estoril. 
Desprès d´esmorzar sortida direcció Sintra. Arribada i visita 
al Palau Nacional.  Tot seguit continuarem cap a Cascais, 
antic poble de pescadors on recorrerem el seu centre 
històric i la Praia dos pescadores. Dinar. A la tarda, visitarem 
Estoril , famosa ciutat aristocràtica coneguda pels seus 
casinos.  Finalitzada la jornada, retorn a Lisboa, sopar a 
l´hotel i allotjament 
 

DIA 3er: Óbidos - Fàtima – Batalha – Lisboa 
Després d´esmorzar sortida amb l´autocar per arribar a 
Óbidos. Podrem conèixer l´artesania i l´armonia 
arquitectònica d´aquesta vila envoltada de muralles 
medievals. Continuació per arribar a Fàtima. Visita al Famós 
i venerat Santuari amb la imatge de la Verge. Dinar. A la 
tarda, visitarem Batalha on quedarem enlluernats amb la 
grandesa del Monestir gòtic.  Aquesta nit, realitzarem un 
sopar en restaurant amb espectacle de Fado. Allotjament a 
l´hotel 
DIA 4art: Lisboa – Barcelona - Origen 
Esmorzar. Avui visitarem el Barri de Betlem on 
entrarem al Monestir dels Jerònims, Patrimoni de la 
Humanitat on quedarem meravellats del Claustre. 
Visitarem també la torre de Betlem i el monument al 
descubriment. Dinar en Restaurant. Tarda, passejada 
pel centre i a l´hora indicada, trasllat a l´aeoroport per 
embarcar al vol amb destinació Barcelona. Arribada, fí 
del viatge i dels nostres serveis. 

EL PREU INCLOU: 

Trasllat origen- Aeroport – Origen 
Bitllet d´avió Barcelona-Lisboa-Barcelona 
Estada 3 nits/ 4 dies Hotel 4* a Lisboa 
Tasa turística 
Règim de pensió completa amb aigua i vi 
Totes les visites, entrades i guies locals   
( des del dinar del primer dia al dinar de l´últim dia) 

Sopar amb espectacle de fado. 
Guia acompanyant de viatges Samblas 
Assegurança d´assistència en viatge 
Assegurança de cacel.lació 
 
 

 

 

Preu per persona  

Suplement habitació 
individual: 145 € 

 

Viatges Samblas.Telf: 93 871 5253 / 646982231    
www.samblas.es 

 DIES DE SORTIDA: 15-20-24-28 FEBRER 2020 
                         04-08-12 MARÇ 2020 

 

 

https://www.hola.com/viajes/galeria/20190114135645/fotos-imprescindibles-en-lisboa/1/
https://www.lonelyplanet.es/europa/portugal/lisboa
https://galeria.dibujos.net/vehiculos/aviones/avion-de-pasajeros-pintado-por-aislinn-7770917.html
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiymM3hh5rlAhVEQhoKHTQiD7kQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DclPQ8VFLc_8&psig=AOvVaw2rDHRps5tA_BjZuIDrJ9t2&ust=1571084379788701

