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Noite de Fado Circuitos Sightseeing : A partir de 79.00€

À noite, a luz de Lisboa descansa para que o amanhecer no dia seguinte seja ainda mais luminoso e para
dar lugar a outros encantos. Mantenha os sentidos em alerta.

Duração
Duração: 03h30

Local de Partida
Praça Marquês de Pombal

Guia
 Português  Espanhol  Francês  Inglês

Descrição
Vamos confessar-lhe uma coisa: Lisboa à noite é encantadoramente bonita. Queremos que a conheça
assim mesmo, com as ruelas, as praças, os imponentes monumentos, as avenidas, com tudo iluminado. E
depois descanse deste passeio com um jantar no restaurante Timpanas, onde o convidamos a descobrir os
sabores tradicionais da nossa gastronomia ao som do Fado. O Fado, classificado pela UNESCO como
Património Imaterial da Humanidade, é mais do que uma canção. O Fado é a nossa alma, a nossa essência,
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a nossa história. Venha senti-lo também.

Pontos de Interesse
 Panorâmica pelos monumentos
 • Torre de Belém
 • Mosteiro dos Jerónimos
 • Padrão dos Descobrimentos
 • Ponte 25 de Abril
 • Cristo Rei

Condições
Inclui: 

Pick Up (a Confirmar)

Visita Guiada com Guia-interprete Oficial

Panorâmica da Cidade de Lisboa com passagem na Ponte 25 de Abril

Jantar

Espetáculo de Fado

Espetáculo de Folclore

Exclui:

Despesas Pessoais

Gratuidade

Frequência Preços
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Saída às 20h00

Entre 01 de novembro e 31 de março
Quarta-feira & Sábado
[Exceto dia 25 dezembro e 01 de janeiro]
Entre 01 de abril e 31 de outubro
Segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira & Sábado

Adulto: 79,00€

Criança:
Até aos 5 anos: Gratuito
Dos 6 aos 10 anos: 50% do valor do título de viagem


