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Passeio a Lisboa – 6 horas 

 

O Tour poderá ter início numa das nossas lojas ou no local da sua estadia no Concelho de Cascais. 

Início do Tour em direção a Lisboa com paragem na Fábrica dos Pastéis de Belém. O Pastel de Belém é um dos doces mais 

famosos de Portugal, também conhecido como pastel de nata. 

Seguimos o nosso Tour para o Mosteiro dos Jerónimos. Mosteiro de estilo Manuelino, testemunho monumental da riqueza 

dos descobrimentos portugueses. 

Visita ao Túmulo de Vasco da Gama e de Luís de Camões. O primeiro descobriu o caminho para a India e o segundo foi um 

grande poeta autor dos famosos Lusíadas. 

Visita à Torre de Belém e Padrão dos Descobrimentos é o passo seguinte da excursão. A Torre de Belém foi construída 

estrategicamente na margem norte do rio Tejo, entre 1514 e 1520, para defesa da barra de Lisboa e é uma das joias da 

arquitetura do reinado de D. Manuel I.  

O padrão dos Descobrimentos foi erguido inicialmente em 1941 para a exposição do mundo português. 

Passagem por debaixo da Ponte 25 de Abril e vista para o Cristo Rei.  

O Santuário do Cristo Rei é um dos ex-libris de Lisboa. A ideia da sua construção surgiu em Setembro de 1934, depois do 

Cardeal Cerejeira, Patriarca de Lisboa visitar o Monumento erguido a Cristo no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro. 

Seguimos para o castelo de S. Jorge, considerado o monumento mais emblemático da cidade de Lisboa, o Castelo de S. Jorge 

é um testemunho relevante de momentos ímpares da história de Lisboa e de Portugal. Conquistado aos Mouros pelo 

primeiro Rei de Portugal D. Afonso Henriques. 

Visitas aos miradouros St Luzia, Nossa senhora do Monte e Portas do Sol. Conheça Lisboa e as suas colinas através das belas 

vistas proporcionadas por estes miradouros. Ponto alto do City Tour. 

O Parque Eduardo VII é o maior parque do centro de Lisboa. Foi batizado em 1903 em honra de Eduardo VII, monarca do 

Reino Unido, que havia visitado Lisboa no ano anterior para reafirmar os laços de amizade entre os dois países. E assim 

finalizamos o City Tour a Lisboa. 

Preço da entrada nos Monumentos, não incluídos no valor do Tour. 

PREÇOS 

Pessoas: 2 3 4 5 6 7 8 

Preço por Pessoa: 90 € 75 € 60 € 52 € 45 € 40 € 35 € 

Valor Total: 180 € 225 € 240 € 260 € 270 € 280 € 280 € 
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