
SINTRA, CABO DA ROCA E CASCAIS 
POR BEST EXPERIENCE LISBON 

 

 

O QUE ESPERAR DESTE PROGRAMA? 

Com este programa terá oportunidade de conhecer 3 dos mais 

emblemáticos locais na zona oeste de Lisboa: 

 Sintra, incluindo a vila de Sintra, Palácio da Pena, Palácio da 

Regaleira, Palácio Nacional e, a não esquecer, a doçaria local.  

 O Cabo da Roca, o local mais a ocidente de Portugal Continental, 

conhecido pelo seu farol e caracterizado por grandes arribas naturais 

cravadas pelo oceano atlântico.  

 Cascais, com a sua arquitectura tradicional portuguesa, a sua 

famosa baía e o seu estilo elitista e chique.  

 Um passeio pela marginal, considerada a melhor estrada costeira 

da Europa.  

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

2 a 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 da cidade.  

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.  

 

ROMANCE, MISTÉRIO 
E NATUREZA ÀS 
PORTAS DE LISBOA 

Sintra, Património Mundial 

da Unesco, é conhecido com 

um dos locais mais 

românticos de Portugal.  

A localização geográfica desta 

vila e dos seus vários 

monumentos, resguardada 

numa verdejante encosta da 

serra, transporta-nos para 

uma outra era, de contextos 

culturais e históricos 

fascinantes e mágicos.      

Esta visita pela zona oeste da 

região de Lisboa leva-nos 

ainda ao ponto mais ocidental 

de Portugal Continental e à 

vila piscatória de Cascais, 

outrora local de refúgio de 

famílias reais, é hoje um 

destino de férias bastante 

procurado por locais e 

estrangeiros. 

 

 

 



 

“O amor nasce de pequenas coisas, vive 

delas e por elas às vezes morre.” – Lord 

Byron 

 

 

 

DIFERENÇAS ENTRE A OPÇÃO REGULAR E PREMIUM 

P: O que pode obter com a opção Premium? 

R: A opção Premium deste programa permite-lhe realizar Tours Privados em Sintra, Cabo da Roca e Cascais, 

garantindo uma maior comodidade (transporte 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 Sintra, Cabo da Roca e Cascais 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 Sintra. Podermos dar-lhe 

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

Haverá ainda a possibilidade, se assim o preferir, de realizar o Tour por Sintra, Cabo da Roca e Cascais num dia e o 

Libon By Night Tour 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. 

 

 

 

Cabo da Roca 
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