
LISBOA - BATALHA - OBIDOS
5 DIES | TOT INCLOSPROGRAMACIO

DIA 1: ORIGEN -- AEROPORT DE BARCELONA - LISBOA.
Sortida  des del nostre lloc d’origen en direcció a l’Aeroport de Barcelona. Trà-
mits i vol. Arribada a Lisboa on ens estarà esperant la nostra guia local per rea-
litzar la visita a la ciutat: El Parc Eduard VII d’Anglaterra, el major parc del centre 
de Lisboa, la Plaça del Marquès de Pombal i la Baixa Pombalina, la famosa Plaça 
I Estació de Tren de Rosio amb la seva preciosa façana “Neomanuelina”, la petita 
Praça da Figueira, presidida per l’Estàtua eqüestre de João I, la Rua Augusta, 
carrer central on es troben la majoria de comerços. Continuarem fins a passar 
sota l’Arc de Vitòria, a l’emblemàtica Plaça del Comerç, a la vora del Tajo. Dinar 
en restaurant. A la tarda pujarem en Vehicles Tuc-Tuc fins a la part alta del Barri 
d’Alfama, el barri dels fados, un deliciós laberint d’estrets carrerons empedrats 
coronades pel Castelo de São Jorge. Dins d’aquest districte visitarem la Cate-
dral (Sé) i podrem gaudir de l’ambient més típic de la capital lusa. Acabades les 
visites ens dirigirem al nostre hotel. Sopar i allotjament.

DIA 2: SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS - ESTORIL.
Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció a Sintra per visitar El Palau Nacional de 
Sintra, declarat Patrimoni  Mundial de la Unesco i un dels més peculiars de Por-
tugal gràcies a les seves dues xemeneies còniques. Continuació per arribar fins 
al Cabo Da Roca, un bellÍssim penya-segat que emergeix 140 metres sobre l’oceà 
Atlàntic i que és l’extrem més occidental de la Europa continental. Seguidament 
anirem a Cascais on dinarem. A la tarda tindrem una mica de temps lliure per 
visitar aquest bonic i antic poble de pescadors que des de principis del segle XX 
ha sigut destinació turística de famosos i aristòcrates. Retornant a Lisboa farem 
una parada a Estoril per fer una foto als jardins del seu famós casino. Arribada al 
nostre hotel de Lisboa, sopar i allotjament.

DIA 4: LISBOA: TORRE BELEM, MONUMENT ALS DESCUBRIDORS, 
MONESTIR DELS JERÒNIMS - CRISTO REI - PONT 25 ABRIL .
Esmorzar a l’hotel. Al matí visitarem, amb guia local, els monuments més em-
blemàtics de Lisboa. Ens adreçarem al Barri de  Belem per visitar 2 monuments 
que son declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i dos icones de la 
ciutat: l’impressionant Monestir dels Jerònims, d’estil gòtic “Manuelino” i la Torre 
de Belem, del mateix estil i situada a l’estuari del riu Tajo, antiga torre de defensa 
del port de Lisboa. Després ens aproparem fins al Monument als Descubri-
dors, de 52 metres d’alçada, i que conmemora el cinquè centenari de la mort 
d’Henrique el Navegant. Dinar en restaurant. A la tarda passarem l’estuari el riu 
Tajo pel famós Pont 25 d’abril, el pont penjant més llarg d’Europa amb 2.277 m. 
de longitut i ens dirigirem cap al Monument de Cristo Rei, construcció que es re-
munta a 1934 i que és una còpia del Cristo Rei de Rio de Janeiro. Continuant per 
la Península de l’Arrabida arribarem fins al Pont Vasco Da Gamma, el pont més 
llarg d’Europa. Té 12,3 construït amb motiu de l’Exposició Universal de 1998. La 
longitud del pont fa que en dies nuvolosos sigui impossible veure l’altre costat. 
Després de recórrer tot el pont arribarem a la zona de la Expo 98, on val la pena 
passejar per fer-se una ideia de com va ser l’exposició universal. Retorn al nostre 
hotel, sopar i allotjament.

DIA 4: LISBOA - OBIDOS - ALCOBAÇA - NAZARÉ - BATALHA.
Esmorzar a  l’hotel i sortida en direcció a Óbidos, petit poble medieval molt 
pintoresc, un dels millors conservats de tota Portugal amb un laberint de carrers 
i cases blanques que fascinen a qui per allí es passeja. Continuació fins arribar a 
Alcobaça on visitarem el seu important Monestir declarat Patrimoni de la Huma-
nitat per la Unesco. Dins de l’església de Santa María, que data del segle Xlll, se 
situen les tombes del rei Dom Pedro i de la reina Inés de Castro, veritables joies 
del gòtic flamíger. Continuació fins a Nazaré, petit poble de cases de pescadors 
i carrers empedrats. Dinar en restaurant. A la tarda ens dirigirem fins a Batalha, 
per visitar el seu Monestir declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, un 
dels llocs més impressionants de Portugal. João I va ordenar la construcció del 
monestir per a commemorar la seva victòria en la batalla de Aljubarrota enfront 
dels castellans en 1385. Sopar i allotjament al nostre hotel de Batalha.

DIA 5: BATALHA - FATIMA - GRUTES DE MIRA DE AIRE - AEROPORT
DE LISBOA - BARCELONA - ORIGEN.
Esmorzar  a l’hotel. Carregarem maletes a l’autocar i ens dirigirem cap a Fàtima 
per visitar el seu santuari que atrau milions de pelegrins cada any. Continuació 
fins a les Grutes de Mira de Aire, el major conjunt de coves de Portugal cataloga-
des com una de las set meravelles naturals del pais. Dinar en restaurant. Tarda 
en ruta fins arribar a l’aeroport de Lisboa. Tràmits i vol en direcció a Barcelona. 
Arribada a la ciutat condal i trasllat als nostre lloc d’origen. Fi del viatge i del 
nostres serveis.

NOTES:
* L’ordre de les visites podrà ser modifi cat sense afectar el seu contingut.
* Qualsevol  intolerància o al.lergia a algun aliment s’ha de comunicar a l’hora realitzar la 
reserva. Un cop realitzada la reserva no es faran canvis en els menús.

     DATES DE SORTIDA                PREU (per persona)

    14 ABRIL 2022

   ...

    1.085 €

    ...
    Suplement Habitació Individual: 195 €

INFORMACIÓ I RESERVES:

635.039.483 - 93.860.50.37 info@intermediatours.com

EL PREU INCLOU

• Vols Barcelona - Lisboa - Barcelona amb facturació d’equipatge de fins a 23kg per habita-
ció doble o 15 kg per habitació individual.
• Hotel 4* al centre de Lisboa 3 nits, i hotel 4* a Batalha 1 nit.
•  Pensió completa des del dinar del primer dia fins al dinar de l’últim dia, amb aigua i una 
copa de vi o cervesa. Café inclós a migdia.
• Circuit en autocar en territori de Portugal. Guia acompanyant de la nostra agència.
• Guia local a Lisboa per a totes les visites. Resta de visites amb el/la nostre guia.
•  Entrades incloses: Monestir del Jerònims, Monestir de Batalnha, Monestir d’Alcobaça, 
Grutes de Mira de Aire
• Vehicles Tuc-Tuc per pujar al Barri d’alfama. Baixada visita ruta a peu.
• Assegurances: Assistència en viatge + Cancel.lació de viatge (Veure condicions).

EL PREU NO INCLOU Despesses privades i extres als hotels i 
restaurants,   propines, cap altre servei no 
especificat en el programa.
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