
 

 

 

VIAGEM A LONDRES 04 a 07 OUTUBRO 2018 

 
TP366  04 OUTUBRO LISBOA/ HEATHROW 10H05/12H45 
TP367  07 OUTUBRO HEATHROW / LISBOA 19H50/22H30 

 

04 OUTUBRO – Quinta-feira – LISBOA / LONDRES/ WINDSOR Comparência no aeroporto de Lisboa 2 horas antes da 
partida. Assistência nas formalidades de embarque, por um representante da Omnitur. Embarque em voo direto com 
destino a Londres. Chegada e encontro com o guia local. Partida para excursão ao Castelo de Windsor, testemunho da 
história da casa real britânica, é o maior e mais importante castelo da coroa britânica, é habitado desde 1078, altura 
em que Guilherme, o Conquistador, o construiu. Almoço livre e visita ao Castelo. Transfer para o hotel para check-in. 
Jantar e alojamento. 
 
05 OUTUBRO – Sexta-feira – LONDRES - Pequeno-almoço. Visita de dia inteiro a Londres com guia local. Panorâmica 
a Trafalgar Square com a estátua de Nelson, o Parlamento e o Big Ben; as margens do Tamisa, o London Eye, o Palácio 
de Buckingham, a Torre de Londres, a Catedral de São Paulo, a Abadia de Westminster, etc. Almoço (não incluído). No 
final do dia transfer para o hotel, jantar e alojamento. 
 
06 OUTUBRO – Sábado - LONDRES – PORTOBELLO MARKET - Pequeno-almoço. Saída para o mercado de Portobello, 
no famoso bairro de Notting Hill. Almoço (não incluído). Tarde livre para continuar a conhecer Londres. Pode 
percorrer as ruas mais emblemáticas tais como Oxford e Regent Streets, Knightbridge Rd. ou o Picadilly, etc. visitar a 
National Gallery, ou passear por Trafalgar Square ou Hyde Park. Jantar e alojamento. 
 
07 OUTUBRO – Domingo – LONDRES – LISBOA - Pequeno-almoço. Check-out. Visita ao Museu Madame Tussaud, 
museu famoso pelas esculturas de famosos e notáveis em cera. Almoço (não incluído). Tarde em Oxford Street para 
atividades de carácter pessoal e transfer para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo para a cidade 
de origem. Chegada e fim dos nossos serviços. 
 

Preço por pessoa em quartos duplos | Minimo 20 pessoas – 730.00€ 
                                             Suplemento Single                                                                            142.00€ 
 

 
Serviços incluídos: Passagem aérea TAP; 3 Noites no ROYAL NATIONAL HOTEL em regime de meia-pensão, sem 
bebidas incluídas; Autocarro durante o circuito; guia acompanhante; guia oficial local 1º e 2º dia; entrada no Castelo 
de Windsor, Museu Madame Tussauds e Seguro de Viagem; 
 
Não inclui: Almoços, bebidas às refeições e quaisquer extras não mencionados no programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


