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Meia Maratona de Lisboa – 22/03/2014 

 

1º dia 19/MARÇO  - 5ª Feira 

Saída do Brasil. 

 

2º dia 20/MARÇO  – 6ª Feira 

Chegada, transfer e instalação no Hotel Mundial no centro de Lisboa. 

 

3º dia 21/MARÇO  - Sábado 

Transfer para retirada do kit e na sequência passeio de dia inteiro com guia local para descobrir Lisboa.  

 

4º dia 22/MARÇO  – Domingo 

Pela manhã transfer de ida até o local da largada na ponte 14 de julho. Após a prova transfer de retorno até o hotel. 

Tarde livre. 

 

5º dia 23/MARÇO  – 2ª Feira 

Passeio de dia inteiro. Saída em direção a Sintra. Visita do palácio da vila. Tempo livre para explorar o centro e coffee 

break no hockey café para queijadas de Sintra e travesseiros. Almoço livre em Sintra. Continuação do tour para 

colares através da estrada rural que aí conduz. Visita e prova de vinhos de colares na adega regional. Segue-se a 

paragem no cabo da roca; stop no ponto mais ocidental da Europa continental. Através da estrada panorâmica do 

guincho chega-se a cascais; breve parada na baía de cascais. Regresso a Lisboa pela estrada marginal ao longo da 

costa do Estoril. 

 

6º dia 24/MARÇO  – 3ª Feira 

Passeio de dia inteiro. Saída do hotel em direção a Óbidos, vilarejo medieval cercado por muralhas. Passeio ao longo 

das ruas principais; possibilidade de provar o licor típico da região: ginginha. Continuação do tour até Nazaré, uma 

das vilas de pescadores mais tradicionais de Portugal. Vista panorâmica a partir do sitio e uma vez no centro, almoço 

no restaurante São Miguel em frente ao mar. No período da tarde visita ao magnífico mosteiro de batalha do século 

14 que celebra a vitória de Portugal na batalha de Aljubarrota e que deu início a um novo ciclo da história de 

Portugal. Fátima é a próxima parada: visita guiada do santuário e tempo livre para atividades de ordem particular. 
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7º dia 25/MARÇO  – 4ª Feira  

Dia livre. Sugestões: visita do oceanário de Lisboa, visita do estádio da luz do Benfica e shopping Colombo, ida ao 

outlet free port próximo, A Lisboa. A noite, jantar de despedida, no restaurante a varanda de Lisboa, no hotel 

mundial (opcional, não incluído). 

 

8º dia 26/MARÇO  – 5ª Feira  

Manhã livre. As 12h00 check out no hotel. Ao longo do dia transfer out até o aeroporto para embarque de retorno 

ao Brasil. 

 

9º dia 27/MARÇO  – 6ª Feira  

Chegada ao Brasil. 

 

 

 


