LISBOA HISTÓRICA POR BEST
EXPERIENCE LISBON

UMA CIDADE CHEIA
DE HISTÓRIA
A palavra Lisboa deriva da
palavra Olissipo, que significa
porto seguro.
Em Lisboa podemos
encontrar vestígios do
Neolítico, Período Romano e
da Presença Muçulmana.
Esta cidade é também
marcada pela Era das
Navegações, período áureo
dos Portugueses, pelo
Terramoto de 1755, que
mudou severamente a
configuração da cidade, e pela
mescla que hoje em dia
encontramos entre
construções modernas e a
Lisboa Pombalina.

O QUE ESPERAR DESTE PROGRAMA?
Com este programa terá oportunidade de conhecer os principais marcos
históricos e culturais de Lisboa:
 Belém, com os seus famosos monumentos alusivos aos
Descobrimentos Portugueses.
 O centro de Lisboa, passando pela Praça do Comércio, Rossio e
Avenida da Liberdade.
 Os principais bairros Lisboetas, entre os quais Santos, Madragoa,
Bairro Alto e Chiado.


O Parque das Nações, a zona mais moderna da Cidade.

Damos-lhe ainda a possibilidade de ter uma perspetiva fantástica da cidade
a partir de um passeio de barco em pleno Rio Tejo, desfrutando do pôr do
sol e observando como as cores da cidade se alteram nesta altura do dia.

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.

“O valor das coisas não está no tempo que
elas duram, mas na intensidade com que
acontecem. Por isso, existem momentos
inesquecíveis, coisas inexplicáveis e
pessoas incomparáveis.” – Fernando
Pessoa
Calçada Portuguesa

DIFERENÇAS ENTRE OPÇÃO REGULAR E PREMIUM
P: O que posso obter com a opção Premium?
R: A opção Premium deste programa permite-lhe realizar Tours Privados em Lisboa, garantindo uma maior
comodidade (carro e barco em exclusivo para si) e havendo a possibilidade de alterar o percurso pré-definido de
acordo com as suas preferências. Terá ainda 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 irão acompanhá-lo durante todo o programa.
O Tour em Lisboa tem início às 9:00 e termina pela 17:00. Não precisará de se deslocar. Para maior comodidade
iremos ter consigo ao local onde está alojado.
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.
Haverá ainda a possibilidade de realizar, mais uma vez se assim o preferir, o Tour em Lisboa num dia e o passeio de
Barco no Rio Tejo num outro dia à sua escolha.

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.

