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O QUE ESPERAR DESTE PROGRAMA? 

Com este programa terá oportunidade de conhecer os bairros mais típicos de 

Lisboa e ainda a área de Belém: 

•  Belém, com os seus monumentos alusivos aos descobrimentos, o Centro 

Cultural de Belém e os famosos pasteis de Belém.   

•  Alfama, conhecida pelo Fado e pela sua arquitetura que resistiu ao 

terramoto de 1755. 

•  Mouraria, perto do Castelo de São Jorge, onde viveu a Severa, a primeira 

fadista Lisboeta, e onde nasceu Fernando Maurício e Mariza, dois ícones do 

fado de Lisboa e de Portugal. 

•  Bairro Alto, caracterizado por uma matriz de ruas paralelas e 

perpendiculares, é um local romântico da cidade que mistura habitações, 

comércio, restaurantes, bares, igrejas, praças e teatros. 

•  Graça, com a sua vista deslumbrante para o Rio Tejo e Ponte 25 de Abril.  

•  Uma viagem de Elétrico única pelo coração da cidade.  

Damos-lhe ainda a possibilidade de realizar um Lisbon by Night Tour (4 

horas de duração) onde poderá conhecer os mais belos monumentos de 

Lisboa e o modo como ganham uma outra vida com a iluminação noturna.  

O que são as sugestões Best Experience Lisbon para o final do 
dia, Top Restaurants e night life lisboeta? 

Lisboa é uma cidade cheia de vida, onde cada dia algo de novo acontece. Por 

outro lado, somos convictos food lovers, pelo que fazemos questão de comer 

bem e partilhar as nossas iguarias com quem nos visita.  

É com o objectivo de querer proporcionar a melhor experiência aos nossos 

clientes que sugerimos, sem qualquer tipo de retorno financeiro, locais onde 

poderão relaxar e terminar o dia, restaurantes que já experimentamos e que 

na nossa opinião oferecem as melhores experiências gastronómicas e 

também as melhoras zonas da cidade para quem desejar conhecer e 

experimentar a movida Lisboeta.  

“MERGULHE” NA 
LISBOA DOS 
LISBOETAS 

Com becos, ruas estreitas e 

casas cheias de histórias e 

pessoas simpáticas, Alfama é 

conhecida pelo Fado e pelas 

festas populares da cidade. 

A imagem que conseguimos 

obter a partir do Miradouro 

de Santa Luzia marca-nos 

profundamente e faz-nos 

apaixonar por uma das mais 

belas vistas de Lisboa.  

Caminhar pelos bairros 

típicos de Lisboa dá-nos a 

possibilidade de conhecer de 

perto e pessoalmente o que 

torna esta cidade única e 

empolgante.  

 



“Quando te vi amei-te já muito antes. 

Tornei a achar-te quando te encontrei. 

Nasci pra ti antes de haver o mundo. Não 

há cousa feliz ou hora alegre que eu tenha 

tido pela vida fora, que o não fosse porque 

te previa, porque dormias nela tu, futuro.” 

– Fernando Pessoa 

 

DIFERENÇAS ENTRE A OPÇÃO REGULAR E PREMIUM 

P: O que pode obter com a opção Premium? 

R: A opção Premium deste nosso programa permite-lhe realizar um Lisbon By Night Tour de maior duração (4 horas) 

e dá-lhe acesso a um maior número de sugestões Best Experience.  

P: A qualidade da sua experiência está assegurada em qualquer uma das opções? 

R: Sim. Com certeza. Apenas trabalhamos com os melhores prestadores de serviços em Lisboa de modo a garantir a 

qualidade da experiência dos nossos clientes em qualquer dos programas ou opções pretendidas.  

PONTOS IMPORTANTES SOBRE O PROGRAMA 

Terá ao seu dispor guias especializados que o acompanhará durante todo o programa. 

Cada um dos Walking Tours propostos ocupará uma manhã ou uma tarde. Poderá realizar ambos os walking tours no 

mesmo dia, ou em dia separados.  

O ponto de encontro para os Walking Tours será a praça do Rossio, junto à estação de comboio dos Restauradores.  

Durante a hora de almoço terá liberdade para passear à sua vontade pelo centro histórico de Lisboa. Podermos dar-lhe 

alguma sugestão, se assim preferir, de locais onde poderá almoçar.  

Para a realização do tour Lisbon by Nigth não precisará de se deslocar. Para maior comodidade iremos ter consigo ao 

seu hotel ou local onde esta alojado. 

TEM ALGUMA DÚVIDA QUE NÃO FICOU ESCLARECIDA? 

Entre em contacto conosco através do info@bestexperiencelisbon.com ou preencha o formulário no nosso site.  

Não hesite em falar com nossa equipa. Queremos proporcionar-lhe uma verdadeira Best Experience em Lisboa. 
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