
LISBOA

Escapada del 9 al 12 d’octubre

Lisboa és una ciutat que 

t’atrapa amb el seu aire 

melancòlic i la seva 

captivadora història. És una 

capital oberta al mar i 

coronada per un castell àrab, 

de tramvies i ascensors de 

ferro forjat, de llambordes 

que formen preciosos 

mosaics en els seus carrers, 

de fado i de saudade. 

Sentiràs l’hospitalitat 

lisboeta a cada pas i 

t’adonaràs que tot i semblar 

aturada en el temps, Lisboa 

és oberta i alegre, moderna i 

carismàtica. La ciutat dels 

set turons ho té tot per 

convertir-se en la teva 

preferida.

Viatge de 4 dies
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ITINERARI

Primer dia. Barcelona – Lisboa

Sortida en vol de línia regular de TAP amb destinació Lisboa a les 

06:00 hores. Arribada  a Lisboa a les 07.00 hores. Inici de la visita 

panoràmica de la ciutat, recorrent els llocs més emblemàtics de 

la capital portuguesa com la Plaça de Rossio, l’elevador de Santa 

Justa, la Torre de Belém i la Plaça do Comercio entre molts altres 

punts d’interès. Allotjament a l’hotel VIP Picoas 4*.

Segon i tercer dia. Lisboa

Esmorzar. Dies lliures per seguir descobrint la ciutat. Allotjament.

Quart dia. Lisboa – Barcelona 

Esmorzar. Dia lliure. A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport per 

sortir en el vol de tornada de TAP  a les 22.10 hores. Arribada a 

Barcelona a les 01.00 hores i fi dels nostres serveis.
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SERVEIS

Serveis inclosos:

• Vols d’anada i tornada amb TAP (equipatge facturat inclòs).

• Trasllats aeroport – hotel – aeroport.

• 3 nits en hotel de 4*.

• 3 esmorzars.

• ½ dia de visita panoràmica per la ciutat.

• Assegurança d’assistència en viatge.

Important: Per fer aquest viatge cal tenir el certificat de vacunació Covid-19

de les dues dosis.
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PREUS
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PREU PER PERSONA 
EN HAB. DOBLE

PREU PER PERSONA EN HAB. 
INDIVIDUAL

430€ 620€

El preu no inclou les taxes aèries, per persona 95€.

L’Ajuntament de Lisboa aplica la taxa turística a pagar directament

pel client a l’hotel.

Opcional assegurança d’anul·lació per 51€.

Mínim de participants: 8 persones.


