Lisboa

A capital portuguesa é uma cidade que alia, excepcionalmente bem,
passado e presente. É também um dos destinos mais procurados pelos
brasileiros, atraídos pelas conexões históricas entre os dois países e pela
facilidade do idioma comum. Visitar Lisboa é um prazer renovado a cada
oportunidade. Deixe Lisboa te conquistar e divirta-se!
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Top 5
1. Uma das maiores praças da
Europa, o Terreiro do Paço (ou
Praça do Comércio) é o centro
de Lisboa. Ela é rodeada por
restaurantes, lojas de artesanato e
similares. Não esqueça da vista da
Ponte 25 de Abril, sobre o Rio Tejo.

entre 1514 e 1520 como parte da
defesa do Rio Tejo, e tornou-se
símbolo do Portugal Atlântico.

4. Considerado uma obra prima
do estilo manuelino, o Museu
dos Jerónimos destaca-se na
paisagem da cidade, abrigando
2. O Castelo de São Jorge era inúmeros tesouros e o túmulo de
o centro da Lisboa murada do Séc. vários rei e rainhas.
XI. Ao longo do tempo foi fortaleza,
residência real, prisão e quartel, 5. O Parque das Nações,
e hoje é um museu que não pode antiga zona industrial lisboeta
deixar de ser visitado. Um bônus reconstruída para a Expo 98,
adicional é a fantástica vista que se abriga o Oceanário e o Pavilhão do
Conhecimento, além do Teleférico,
tem lá de cima. Imperdível!
sobre as águas do rio Tejo, que
3. A imponente Torre de Belém possibilita uma excepcional vista
foi construída em estilo manuelino panorâmica desta parte da cidade.

Programa Inusitado
Parque
Calouste
Gulbenkian é um exemplo
O

do
paisagismo
moderno
português, abrigando recantos
acolhedores, obras de arte,
espelhos d’água e fauna e
flora diferenciados, além de
anfiteatro ao ar livre.

Sinta-se como
um português
Vá a um Show de Fado, a música
típica das casas especializadas do
Bairro Alto ou da Alfama. Peça
uma garrafa de um bom vinho
nacional e se entregue às vozes e ao
som triste da guitarra.

Compras
Lisboa é um paraíso para quem
quer fazer compras, desde o
comercio de rua, até os Armazéns
do Chiado, as Galerias Saldanha e
os vários shoppings (como o Dolce
Vita e o Vasco da Gama). Destaque
para o Freeport, que anuncia ser

o maior outlet europeu. Uma
vantagem adicional é o fato da
negociação ser em português. Mas,
(não se engane!) a comunicação
nem sempre é fácil (tanto pelo
vocabulário diferenciado, quanto
pela diferença de sotaques).

Tem Que Provar
A gastronomia portuguesa é muito
especial. Obviamente o bacalhau
é o carro chefe, e não pode ser
esquecido. Mas vamos falar de
sobremesas. Dentre as muitas
iguarias destacamos os Pastéis de

Belém, em especial os legítimos,

da Confeitaria de Belém (próxima
ao Mosteiro do Jerônimos), onde
podem ser comprados no balcão da
entrada ou no salão, acompanhado
de um café ou chá.

Sugestões de Acomodação
Alfama - Lisbon
Lounge Suites
Localizado a menos de 10 minutos
a pé do Castelo de São Jorge, os
quartos contam com cozinha
totalmente equipada, sala de estar
com sofá-cama e Wi-Fi gratuito.
Algumas suites dispõem de vista
para o Rio Tejo.
Fique de olho: O café da manhã nem
sempre está incluso, então fique
atento às condições da sua reserva.
Os quartos com vista para o rio são
mais caros e também bem maiores.
Saiba mais sobre esse hotel.

Hotel Mundial
Este hotel 4 estrelas fica a 5
de carro do Castelo de São Jorge, e
dispõe restaurante, adega de vinhos
e bar com vista panorâmica da
cidade e estacionamento privativo
gratuito. Os quartos contam com
TV via satélite, frigobar e banheiro
privativo, que inclui roupão de
banho e secador de cabelo.
Fique de olho: Wifi está disponível
em todo o hotel. É grátis nas áreas
comuns, mas há um custo adicional
para acessar internet nos quartos.
Saiba mais sobre esse hotel.

EPIC SANA Lisboa Hotel
É um hotel novo, situado em Amoreiras, a 700 m da Estação
de Trem Marquês de Pombal. Os quartos apresentam TV de tela plana
e frigobar, e alguns oferecem vista. O Wifi é gratuito. Dispõe de piscina
panorâmica, serviços de spa, restaurante gourmet e bar na cobertura.
Fique de olho: alguns hóspedes observaram que o hotel não permite que
crianças usem a piscina.
Clique aqui para conhecer melhor esse hotel.
Pesquise mais opções de hotel em Lisboa no booking.com

