
 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIA 18 DE SETEMBRE: ORIGEN-BARCELONA-LISBOA 

Sortida a primeres hores del matí amb direcció a Barcelona, aeroport del Prat per agafar 

el vol amb TAP PORTUGAL a les 10'20h amb arribada a Lisboa a les 11'15h. Trasllat a 

Lisboa. Dinar en restaurant. A continuació farem una visita panoràmica del centre de 

Lisboa: Praça do Comércio, Arc de Triomf, Rua Augusta, elevador de Santa Justa, Praça 

de Roccio o Dom Pedro IV, Praça da Figueira. Trasllat a l'hotel, instal·lació, sopar i 

allotjament. 

 

DIA 19 DE SETEMBRE: LISBOA 

Esmorzar i sortida per fer una visita de l'antic barri àrab d'ALFAMA, i de la catedral, un 

dels més típics de la ciutat. Sobre el turó destaca el Castell de Sao Jorge, des d'on es pot 

observar una vista màgica de la ciutat, visita del seu interior. Dinar en restaurant. A la 

tarda visita del museu nacional del taulell (museu nacional do azulejo). Continuació de la 

panoràmica passant pel Parc Eduardo VII, Av da Liberdade etc. Tornada a l'hotel, sopar i 

allotjament. 

 

DIA 20 DE SETEMBRE: LISBOA-BELEM-SOPAR FADO-LISBOA 

Esmorzar i sortida cap a la part oest de la ciutat. Visita de l'impressionant monestir dos 

Jerónimos, autèntica joia de l'arquitectura i "capella sixtina" de l'art manuelí o gòtic 

tardà a Portugal, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 2007. També 

fou escollit una de les 7 meravelles de Portugal. Veurem la Torre de Belem, torre de 

defensa del 1515 que protegia l'entrada al port de Lisboa. I també veurem al costat del 

riu Tajo el monument aos Descobrimentos en forma de caravel·la evocant l'expansió de 

Portugal al segle XVI. Dinar a un restaurant i a la tarda visitarem el Museu de la Marina 

on s'exposen curiositats i objectes relacionats amb la navegació i el mar. Seguidament 

anirem a passejar per el barri de BELEM on podrem degustar els famosos pastissets de 

"Belem", elaborats des de l'any 1837. Sopar espectacle amb música de Fados. Trasllat 

cap a l'hotel. 

 

DIA 21 DE SETEMBRE: LISBOA-BARCELONA-ORIGEN 

Esmorzar al hotel. Visita al museu Calouste Gulbenkian on es troben unes 6.000 peces 

d'art antic i modern del col·leccionista armeni. A continuació anirem a la zona seu de 

l'Exposició internacional de 1998 vora del riu Tajo i passejarem pel Parque das Naçoes. 

Dinarem al restaurant i seguidament anirem al Oceanogràfic de Lisboa amb més de 

15.000 essers vius i més de 450 especies diferents. Trasllat a l'aeroport per agafar el vol 

amb la TAP PORTUGAL a les 21h arribant a Barcelona a les 23'45h. Trasllat als punts 

d'origen. 

 

Preu per persona: 995€ 

Supl. single: 120€ 

 

Inclou: Transfer anada i tornada, vol Barcelona-Lisboa-Barcelona, pensió completa, 

aigua i vi als àpats, allotjament amb hotel 3*, entrades segons programa, sopar especial 

fados, taxes d'estada a l'hotel, guia local, guia acompanyant, còmode autocar, propines i 

assegurança de viatge. 

 

Grup mínim 25 persones. Condicions generals i especials segons normes autonòmiques vigents 

 en el lloc de celebració del contracte de viatge combinat i en el seu defecte, segons el R. Decret 

Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre de la llei estatal, per la defensa del consumidor i usuari. 

Podeu consultar les nostres condicions generals a la pàgina web www.domustravel.com. 

 

 

 

 

Inscripcions: Prèvia paga i senyal de 195€. La resta 

s'haurà de fer efectiva abans del 30 d'Agost 2017. 


