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gastronomia, 
religião e 
história na 
capital da 
pátria mãe

Lisboa

é melhor 
com a cvc



PoPulação

3 milhões
(Grande Lisboa)

Localizada às margens do Rio Tejo, 

a capital portuguesa proporciona 

deliciosas experiências como degustar 

doces à base de ovos, assistir a shows 

de fado e se admirar com monumentos 

que têm mais de 500 anos e revelam 

as raízes europeias da nação brasileira. 

A história de Portugal e do Brasil se 

confunde, e o idioma é o mesmo, 

embora o sotaque de cada população 

tenha sua característica própria.

Lisboa é melhor com a CVC

PrinciPais distâncias
aeroporto 6 km do Centro

Coimbra 204 km

porto 313 km

madri, espanha 630 km

seviLha, espanha: 463 km

mérida, espanha 286 km

Recomendamos 
adquirir o serviço de 
translado e  
passeio panorâmico. 
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É muito bom saber que há alguém 

à sua espera na chegada a Lisboa. 

A equipe CVC que recepciona o 

cliente na chegada auxilia na saída 

do aeroporto e na entrada do hotel. 

Também ajuda na saída do hotel, no 

último dia da viagem. 

O passeio panorâmico 

lhe permite ter uma boa 

visão geral da cidade, para 

depois o cliente escolher 

quais atrações quer conhecer 

com mais profundidade. 

São dois serviços muito 

recomendados, que tornam 

sua experiência de viagem 

ainda mais confortável.

Principais atrações

torre de beLém fortaleza do século 16;

mosteiro dos Jerónimos construção no  

estilo arquitetônico manuelino;

CasteLo de são JorGe na mais alta colina de 

Lisboa com bela vista da cidade;

oCeanário segundo maior do mundo;

Gastronomia bacalhau, doces com ovos e 

vinhos são algumas delícias da mesa local.

https://platform.cvc.com.br/passagens-aereas


como você quer a sua viagem?

VEJA AQUI

Informações 
úteis para a 
sua viagem

Português é 
tudo igual?

Veja o nosso 
glossário!

CVC >  
operando há 
mais de 30 anos 
em Lisboa!

Uma Lisboa só para você

com com com
crianças romance cultura

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud. 

chendrerit in.

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud. 

chendrerit in vulputate.

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud 

exerci tation.



Museu da 
Marioneta é o 

primeiro museu 

nacional inteiramente 

dedicado ao universo 

da marioneta. Lá 

podemos encontrar 

diversos tipos de 

máscaras e marionetas, 

oriundas de partes do 

mundo tão longínquas 

como a Ásia ou a 

América central.

crianças

Oceanário de Lisboa 
segundo maior oceanário do 

mundo, com uma grande coleção 

de aves, mamíferos, peixes e 

outros habitantes marinhos. Está 

localizado no Parque das Nações, 

o bairro mais moderno da 

cidade, com prédios 

contemporâneos, um 

charmoso teleférico e 

uma ciclovia.

passseios 

bateu a fome?

Castelo de São Jorge localizado 

próximo à Estação Rossio de metrô, o 

castelo tem centenas de anos de história. 

Ganhou o nome atual no século 14, quando 

era residência dos reis portugueses, 

mas foi construído no século 11 por 

muçulmanos que invadiram a Península 

Ibérica 300 anos antes. Hoje, o castelo 

preserva 11 torres e tem restaurante, 

museu, café e mirante com uma vista 

impressionante do Rio Tejo.

Pop Cereal Está para nascer a 

criança que não gosta de flocos. E 

ninguém sabe bem quem decidiu 

que eles estão reservados ao 

pequeno-almoço e ao lanche. Pois o 

Pop Cerealtem ajudado os alfacinhas 

a rebelar-se contra essa regra, com 

mais de 100 caixas de cereais vindas 

de várias partes do mundo.

Passeio de bondinho 
conhecido como “eléctrico”, está em 

operação desde 1872 e é a maneira 

mais interessante de conhecer os 

recantos de Lisboa sem se cansar 

nas ladeiras lisboetas. 

Os eléctricos fazem 

cinco roteiros pela 

cidade e o mais 

famoso é o 28, que 

percorre os bairros 

da Graça, Alfama  

e Chiado.
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