4 Dias

Preços para 2 adultos
+ 1 criança desde:

490€

Lisboa para Familias

Um programa onde todos se divertem e
juntos, descobrem Lisboa!

Hotel “amigo” e adaptado
para grandes famílias, passeios
pela cidade, museus, animais,
barcos, história, cultura, workshops
são só alguns dos ingredientes que
temos reservado para a sua família.
Poupe tempo! E num só passo,
reserve as melhores férias em
Lisboa em família

Incluí:

4 Dias

Preços para 2 adultos
+ 1 criança desde:

490€

3 noites de alojamento para 2 adultos + 1
criança até 12 anos;
Escolha de 2 actividades entre as seguintes:
- Passeio em veículo anfibio;
- Entrada no Oceanário;
- Tour privado para famílias (Lisboa essencial ou
lisboa Alfacinha);
- Workshop “História aos quadradinhos”;

Descrição Completa:

P

asseio em veículo anfibio: Um tour
que lhe permite explorar Lisboa por
terra e pelo rio durante um percurso
guiado cheio de diversão que redefine
a experiência da excursão pela cidade.
Aprenda coisas novas, de forma fácil
e divertida, sobre a riqueza histórica
e cultural da capital de Portugal,
enquanto desfruta da emoção de
mergulhar no rio Tejo “dentro de um
autocarro”... vai adorar! Venha divertirse com os animadores que partilharão
consigo mitos, lendas e curiosidades,
num circuito de 90 mins cheios de
energia positiva e interacção. Aqui
a diversão reina, por isso não espere
uma visita panorâmica “tradicional”
com um guia “tradicional”. Os nossos
animadores
proporcionarão
uma
experiência memorável e sairá gritando
Hipp, Hipp, Hurra!!!

E

ntrada
no
Oceanário:
O
Oceanário de Lisboa é o aquário
que eternizou a ligação de Lisboa
com o oceano.
8 mil animais e plantas, de 500
espécies diferentes, e 7 milhões
de litros de água salgada, numa
exposição que surpreende em cada
visita.

Tour privado para famílias:
Lisboa
essencial:
Um
passeio geral perfeito para
uma primeira visita à cidade,
onde damos a conhecer
os locais históricos mais
importantes, as melhores
vistas e as principais atrações
do centro da cidade.
Convidamos a sua família
a descobrir alguns tesouros
escondidos de Lisboa. De
uma maneira divertida,
você e seus filhos vão ficar
a conhecer os bairros da
Baixa, Bica, Chiado e Bairro
Alto, algumas das histórias
fascinantes que se contam
sobre Lisboa e os seus
habitantes, os “Alfacinhas”,
os símbolos mais icónicos
da cidade e muito mais...

Lisboa Alfacinha: Alfacinha
é o termo que se usa para
designar uma pessoa
de Lisboa. Ao participar
neste passeio vão tornarse
uma
verdadeira
família Alfacinha! Antes
de um pequeno passeio
no tradicional elétrico,
vamos dar-lhe a conhecer
as personagens populares
da cidade, os nossos
símbolos, os petiscos, as
melhores lendas e mitos,
e
aqueles
pequenos
detalhes que até passam
despercebidos a alguns
lisboetas... Da Mouraria
a Alfama, à volta do
Castelo e até à Baixa.

W

orkshop
“História
aos
quadradinhos”: Apesar de
não ser de origem portuguesa, o
azulejo teve em Portugal uma utilização
muito original, ultrapassando o seu
papel decorativo: é um elemento
arquitectónico muito presente na
cidade de Lisboa e tem sido usado
ao longo de 5 séculos como registo
do imaginário social e cultural. Uma
espécie de banda desenhada à
moda antiga... Na visita ao Museu do
Azulejo, vamos descobrir as histórias
e curiosidades que se se escondem
por trás de alguns painéis de azulejos
e as técnicas mais usadas para a sua
utilização ao longo dos tempos. E,
claro, vamos “pôr as mãos na massa”
e pintar o nosso próprio azulejo

Não perca ainda:

C

ozinha tradicional portuguesa para famílias:
Nestas aulas todas as familias são bem vindas. Para
todos os que gostam ou têm curiosidade por cozinhar e
querem sentir como é ser um Chef desafiamos a vir a uma
aula de culinária.
Disponível:

S

how cooking de cozinha tradicional portuguesa para
famílias: duração: 2h00€; Com 3 receitas (entrada/
prato principal/sobremesa);

S

how-cooking com degustação sobre cozinha
tradicional portuguesa para famílias: duração: 2h00€;
Com 3 receitas (entrada/prato principal/sobremesa);

W

orkshop com almoço no final sobre cozinha
tradicional portuguesa para famílias: duração: 3h00€;
Com 3 receitas (entrada/prato principal/sobremesa; uma
garrafa de vinho; cálice de vinho do porto a acompanhar
a sobremesa)
Preços sob consulta.

Alojamento:

Hotel Sana Malhoa: Situado no centro de Lisboa, junto à
Praça de Espanha e ao El Corte Inglés, no SANA Malhoa
Hotel beneficia ainda de excelentes facilidades: metro,
autocarro e comboio levam-no rapidamente às zonas
de interesse. Conforto, paz e muita luz num espaço
contemporâneo, cuidado, amplo e aconchegante. O
ambiente é elegantemente descontraído. A equipa
jovem, dinâmica, profissional e atenta aos mais pequenos
detalhes espera por si. O SANA Malhoa respira vida e
inspira um descanso revigorante. Aqui, a luz natural é
uma constante: entra pela fachada e pelo pátio interior
realçando as cores naturais e positivas que variam entre
o azul e o laranja. Mas temos mais para si! No Wellness
Center recupere a energia no ginásio, jacuzzi, sauna ou
banho turco e relaxe com uma massagem. No Restaurante
Mediterrâneo prove sabores tradicionais num ambiente
acolhedor e cosmopolita.

4 Dias

Preços para 2 adultos
+ 1 criança desde:

610€

4 Dias

Preços para 2 adultos
+ 1 criança desde:

Hotel Expo Astória: Este hotel de 3 estrelas
com uma decoração moderna desfruta de
uma localização central e situa-se a uma curta
caminhada da Praça do Marquês de Pombal e
do Parque Eduardo VII. A Avenida da Liberdade
fica apenas a 300 metros do Hotel Expo Astoria.
O Hotel Expo Astoria ostenta uma fachada
bonita e está a uma curta caminhada das
atracções de Lisboa. Poderá admirar o design
criativo do hotel enquanto saboreia uma bebida
no bar ou quando está a relaxar no quarto.
Os tons terra e o design contemporâneo tornam
cada quarto da Astoria num refúgio acolhedor ao
final de um longo dia. Poderá ver um programa
na televisão de ecrã plano ou consultar os seus
e-mails através do acesso Wi-Fi gratuito.
O pequeno-almoço pode ser desfrutado no
restaurante elegante.

490€

Altis Suites: Ideal para estadias longas com o
serviço do Hotel Altis.
Localizado no centro da cidade, o Altis Suites
é um Hotel de Apartamentos sendo a melhor
opçºao para estadias longas em Lazer ou
negócios, oferecendo todo o conforto com
privacidade e funcionalidade. Todas as suites de
luxo e 2 penthouses combinam modernidade e
independência com todos os serviços Altis.
Suites com sala, quarto e kitchenette equipada
e 2 penthouses com 2 quartos e cozinha
totalmente equipada.
Serviços: Serviço de shuttle gratuito entre
Altis Hotels e Aeroporto; garagem. Os clientes
usufruem a todos os serviços do Hotel Altis
(piscina, fitness room, restaurantes, bares e salas
de reunião).

4 Dias

Preços para 2 adultos
+ 1 criança desde:

750€

Hotel InterContinental: Um hotel de luxo
que combina a riqueza cultural de Lisboa com
um estilo internacional vibrante. A porta de
entrada que liga os hóspedes ao novo espírito
apaixonado de Lisboa. O InterContinental Lisbon
tem uma localização privilegiada frente ao
Parque Eduardo VII, Praça Marquês de Pombal
e perto da luxuosa Avenida da Liberdade.
Este hotel contemporâneo e cosmopolita é o
local ideal para conhecer a elegante e luminosa
cidade de Lisboa e o rico património que ela
encerra.Uma fusão perfeita entre excelente
localização e serviço personalizado são fatores
importantes que o destacam em Lisboa. Uma
experiência para descobrir Lisboa no seu melhor.

4 Dias

Preços para 2 adultos
+ 1 criança desde:

770€

Your key

to access

Portugal
Mais informações ou Reservas:
T: 252 314 582 / 3
918 31 5319
info@gogal.pt

