Cuidamos dos nossos Clientes melhor que ninguém

EXPERIÊNCIAS
Vantagem+

Um serviço:

Customer Care - Vantagem+
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As nossas experiências estão sempre disponíveis para si,
todos os dias...

Horário de Atendimento e Marcações
2ª a 6ª feira
das 09h00 às 18h00
Customer Care
Tlm: +351 911 032 208
Email: customercare@vantagem.com
Nota:
As EXPERIÊNCIAS Vantagem+ estão disponíveis
todos os dias da semana
incluíndo Sábados e Domingos
2

Customer Care - Vantagem+

MAIS QUE MOMENTOS ESPECIAIS,
EXPERIÊNCIAS PARA VIVER INTENSAMENTE.
Com mais de 20 anos de mercado exclusivamente dedicados à Formação
para profissionais, a Vantagem+ é actualmente líder na formação para empresas e reconhecida Nacional e Internacionalmente pelos altos padrões de
Qualidade, Inovação e Serviço ao Cliente que coloca em tudo o que faz…
Mais que uma empresa de formação, a Vantagem+ tem por objectivo fazer de
cada estadia do Cliente, uma estadia memorável, onde além da formação de
grande qualidade que recebe, o Cliente tenha também a possibilidade de usufruir de um conjunto de serviços e experiências que lhe permita sentir-se sempre acompanhado e mesmo “mimado” por toda uma equipa de profissionais.
Porque cada Cliente é diferente e único, a Vantagem+ fez nascer algo exclusivo para si,
num espaço novo dedicado inteiramente a apoiar os Clientes nas suas necessidades
e expectativas, a Vantagem+ criou e aprimorou um serviço de Customer Care onde
o lema é “Cuidamos dos nossos Clientes melhor que ninguém”. Descubra porquê…
Neste guia, encontrará a lista de Serviços e Experiências que o Customer Care da
Vantagem+ coloca à sua disposição.
Além da qualidade na formação, que já conhece, descubra agora também um conjunto de serviços e experiências originais, verdadeiramente dedicadas a si e aos seus
gostos, ao seu tempo, expectativas e motivações. Os serviços e as experiências que
lhe disponibilizamos são desenhadas de forma a revelar o que de melhor, mais original e autêntico pode encontrar, aproveitando a sua presença entre nós em Portugal.
Se alguma destas ideias o seduzir particularmente… Porque não experimentar?
Para qualquer informação, ajuda ou marcação de serviço não hesite, contacte directamente o nosso serviço de Customer Care (espaço autónomo no piso zero junto à recepção) e dirija-se ao Guest Relations que tudo
fará para tornar a sua estadia na Vantagem+ um momento a não esquecer…
E voltar a repetir…

A Excelência de um Serviço
Customer Care - Vantagem+
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Serviços Disponibilizados pelo Customer Care
» SERVIÇOS, INFORMAÇÕES E APOIO (Disponibilizados Gratuitamente)
Apoio na marcação de transfer (Aeroporto / Hotel)
Apoio na marcação de Hotéis
Validação on-line dos bilhetes de avião
Informações sobre restaurantes, locais a visitar e mapas turísticos da cidade de Lisboa
Chamada de Táxis
Serviço de Internet sem fios (Wi-Fi)
Etc...

» SERVIÇOS DE ESTAFETA (Valor variável consoante o serviço e o tempo despendido – Consulte-nos)
Compra de Quilos de Bagagem
Troca de notas e moedas (Casa de Câmbios)
Ida à farmácia - Caso tenha receita, faremos a recolha da mesma
Levantamento de exames médicos
Entrega ou recolha de documentos - Bancos, Finanças, Segurança Social, IMTT, Registos, etc.
Compra de bilhetes para espectáculos - Concertos, cinema, teatro
Compra de um presente ou algo especial
Etc...

Nota: Se procura um serviço que não esteja na nossa lista, contacte-nos.
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» APOIO E ACONSELHAMENTO JURÍDICO (Consulte-nos)
Nacionalidade
Vistos (Gold, de Permanência, de Residência)
Compra e Venda de Empresas e Propriedades
Investimentos Imobiliários ou Outros
Gestão de Imóveis
Parcerias Empresariais
Representações Comerciais ou Outras
Importação e Exportação
Serviços Gerais de Procuradoria Legal
Etc...

» SERVIÇOS DE SAÚDE - MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES CLÍNICOS

Pág. 6 - 7

Especialidades Médicas
Saúde Oral
Check-ups / Avaliações de Risco
Medicina e Cirurgia Estética
Exames Médicos de Diagnóstico

» LISTA DE EXPERIÊNCIAS VANTAGEM+

Pág. 8 - 9

Momentos Fashion
Momentos Luxo
Momentos Turísticos
Momentos Desportivos

Customer Care - Vantagem+

5

Serviços de Saúde
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Especialidades Médicas *

Check-ups / Avaliações de Risco *

· Medicina Geral e Familiar
· Oftalmologia
· Ginecologia/Obstetrícia
· Pediatria
· Urologia
· Otorrinolaringologia
· Termografia Médica
· Dermatologia
· Nutrição
· Medicina Ortomolecular
· Endocrinologia
· Gastroenterologia
· Psiquiatria
· Acupuntura
· Psicologia Clínica
· Psicoterapia
· Fisioterapia
· Medicina Desportiva
· Fisiologia do Exercício

· Análises Clínicas
· Cardio Pulmonar - Prata
· Full Body Screen - Gold
· Full Body Screen - Premium

Saúde Oral *

Medicina Estética e Cirurgia *
· Medicina Estética
· Cirurgia Estética/Reconstrutiva - Tratamentos
· Cirurgia Reconstrutiva - Tratamentos
· Medicina Regenerativa - Tratamentos

Exames Médicos de Diagnóstico *
· Ginecologia/Obstetrícia
· Cardiologia
· Psicologia
· Posto de Colheitas - Análises Clínicas
· Exames Termográficos
· T.A.C.
· Ressonância magnética
· Etc.

· Estomatologia
· Ortodontia
· Etc.
Para mais Informações contacte-nos, deixe-nos cuidar de si...
*Todos os Serviços de Saúde são realizados ao abrigo de um protocolo
entre a Vantagem+ e Clínicas de Saúde de renome.

Customer Care - Vantagem+
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EXPERIÊNCIAS
Vantagem+

LISTA DE EXPERIÊNCIAS À DISPOSIÇÃO
Descubra um conjunto de experiências originais, verdadeiramente dedicadas a si e para os
seus gostos.
As experiências Vantagem+ são desenhadas de forma a revelar o que de melhor, mais original e autêntico Portugal tem para lhe oferecer.
Embarque com a Vantagem+ nesta aventura e descubra quais são as experiências com que
mais se identifica, deixe-se seduzir...
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ÍNDICE
MOMENTOS FASHION

Pág.
10

• Pacote Total New Look
• Personal Shopping

MOMENTOS LUXO

14

• Passeio de Limusine com um Maravilhoso e Requintado
Jantar na Fortaleza do Guincho & Casino Estoril
• Passeio de Balão
• Passeio de Avião a Hélice
• Passeio de Helicóptero
• Passeio Privativo de Catamaran à Vela em Lisboa ao Pôr-do-Sol
• Passeio Privativo de Iate a Motor Astondoa 43 Open
• Passeios Privativos em BMW 7 ou MERCEDES Classe S

MOMENTOS TURÍSTICOS

24

• Passeio por Lisboa - Dia Completo
• Passeio do Fado
• Passeio de Barco + Fado
• Passeio em Sidecar - Lisbon Night Tour
• Lisbon Photography Walking Tour
• Lisbon Shopping Tour – 1 dia completo dedicado às compras
• Passeio a Lisboa e Sintra - Dia Completo
• Passeio a Sintra - Dia Completo
• Passeio à Arrábida - Dia Completo
• Mini Cruzeiro na Arrábida - Dia Completo
• Passeio do Vinho - Dia Completo
• Passeio a Fátima - Dia Completo
• Passeio ao Porto (iniciando e terminando o passeio no Porto) - Dia Completo
• Circuito de Fim-de-Semana - 2 Dias Completos
(Lisboa -> Coimbra -> Aveiro -> Porto -> Lisboa)

MOMENTOS DESPORTIVOS

40

• Visita ao Sport Lisboa e Benfica (SLB)
• Visita ao Sporting Clube de Portugal (SCP)

Customer Care - Vantagem+
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MOMENTOS
FASHION
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MOMENTOS FASHION

PACOTE TOTAL NEW LOOK
New Look é um serviço de consultoria de imagem completo. Através de uma análise personalizada do seu biótipo, objectivos de comunicação, estilo de vida e gostos, será possível
ajudá-la/o a definir o seu estilo único e obter toda uma nova imagem - um Total New Look.

O serviço TOTAL NEW LOOK inclui:
Teste das Cores (30m);
Análise de Estilo (1h30m);
Personal Shopping (2h);

- Biótipo e dicas gerais de como sair favorecida/o;
- Resultado do Teste das Cores;
- Peças de roupa mais favorecedoras ao seu tipo de corpo e objectivos;
- Acessórios mais adequados;
- Conjuntos adequados ao biótipo, lifestyle, gostos e objectivos para situações de trabalho,
fim-de-semana e festas;
- Sugestão de corte e cor de cabelo mais favorecedores ao seu formato de rosto;
- Dicas TOTAL NEW LOOK úteis para melhorar e manter a sua nova imagem;
- Análise prévia gratuita dos objectivos, necessidades, lifestyle e orçamento do cliente;
- Sugestão de lojas adequadas tendo em conta a análise prévia;
- Acompanhamento nas compras com aconselhamento personalizado sobre as peças e produtos que mais se lhe adequam (a compra ou não dos artigos fica ao critério do cliente, não
há obrigatoriedade de comprar).

Horário: a combinar
Duração: 4h
Nº Mínimo de Participantes: 1 participante
Preço: Consultar tabela de Preços

Experiência disponível todos os dias.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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MOMENTOS FASHION

PERSONAL SHOPPING
Para evitar que se sinta confusa/o em cada ida às compras e para tornar esta actividade
divertida em vez de um suplício, opte pelo acompanhamento de uma consultora de imagem
às lojas, sempre que precise de adquirir peças de roupa, lingerie, acessórios, maquilhagem,
outros produtos e até ofertas.
Depois de uma conversa prévia gratuita em que se analisa os seus objectivos, estilo de vida,
biótipo, necessidades de compra e budget prossegue-se a sessão de Personal Shopping. Na
ida às compras a consultora irá ajudá-la/o, de forma rápida e eficiente, dado o conhecimento
dos espaços comerciais, a escolher e a distinguir as peças mais adequadas e favorecedoras,
os melhores cortes, cores e padrões para si, a conhecer novas marcas e peças e a identificar
boas relações qualidade/preço, tendo sempre em conta os seus objectivos e orçamento. Vai
ver que as idas às compras vão passar a ser um divertimento, livres de stresses.
A/O cliente pode solicitar horas adicionais de Personal Shopping – Consultar a tabela de preços

O Serviço Personal Shopping inclui:
- Análise prévia gratuita dos objectivos, necessidades, lifestyle e orçamento do cliente;
- Sugestão de lojas adequadas tendo em conta
a análise prévia;
- Acompanhamento nas compras com aconselhamento personalizado sobre as peças e produtos que mais se lhe adequam (a compra ou
não dos artigos fica ao critério do cliente, não
há obrigatoriedade de comprar).

Horário: a combinar
Duração: 4h
Nº Mínimo de Participantes: 1 participante
Preço: Consultar tabela de Preços
Experiência disponível todos os dias.
Sempre sujeito a disponibilidade.

Customer Care - Vantagem+
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MOMENTOS
LUXO
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MOMENTOS LUXO

PASSEIO DE LIMUSINE COM UM MARAVILHOSO E REQUINTADO JANTAR NA FORTALEZA DO GUINCHO & CASINO
ESTORIL
Para os clientes mais exigentes e requintados, temos uma oferta que irá ao encontro ao
desejo de experimentar a melhor gastronomia portuguesa, num ambiente inesquecível: a
Fortaleza do Guincho (restaurante premiado com duas Estrelas Michelin).
Pelo caminho, terá a possibilidade de admirar a Avenida Marginal de Algés até ao Guincho,
numa limusine, de forma a ter uma das experiências mais luxuosas que pode ter em Portugal.
No fim, terá a oportunidade de jogar no maior casino da Europa: o Casino Estoril, onde terá
até duas horas para jogar ao seu bel-prazer (despesas de casino não incluídas).
O Serviço inclui:
- Passeio de Limusine;
- Espumante;
- Pick-up e Drop-off no Hotel.
O Serviço não inclui:
- O jantar no Restaurante Fortaleza do Guincho
(pago directamente pelo Cliente no Restaurante);
- Despesas do casino não estão incluídas.

Horário: a combinar
Duração: 6h
Nº de Participantes: pelo mesmo preço podem

ir até um máximo de 7 participantes

Preço: Consultar tabela de Preços

Experiência disponível todos os dias.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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MOMENTOS LUXO

PASSEIO DE BALÃO
Entre o céu e a terra está o
nosso mundo... Coruche é o
ponto de partida para esta extraordinária viagem. Uma brisa
ligeira transporta o balão para
lá do horizonte. Com a paragem do vento é possível desfrutar das enormes planícies
coloridas do Alentejo. Uma experiência cheia de emoções...

O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Viagem até Coruche que fica situada a 80 Km de Lisboa;
- Voo livre em balão;
- Certificado personalizado do voo de balão;
- Comemoração do baptismo de voo com champanhe;
- Seguro aeronáutico comercial de acidentes pessoais dos
passageiros;
- Licenças aeronáuticas obrigatórias, inerentes à actividade;
- Pilotos e equipas de apoio profissionais.

Horário: a combinar
Duração: 6h
Nº de Participantes: pelo mesmo preço podem ir
até um máximo de 7 participantes

Preço: Consultar tabela de Preços

Experiência disponível todos os dias dependendo das condições
atmosféricas e da existência de locais para aterragem em segurança.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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MOMENTOS LUXO

PASSEIO PRIVATIVO DE AVIÃO A HÉLICE AO ALGARVE
Voo Turístico de Avião a Hélice de Lisboa ao Algarve.
Desfrute de um passeio de Voo Turístico de avião a hélice:
		 • Cascais - Alvor, via Sagres - Cascais.
O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Viagem até ao aeródromo (ida e volta);
- Voo Turístico de Avião a Hélice.

Horário: Entre o nascer e o pôr-do-sol
Duração: 4h
Nº de Participantes: pelo mesmo preço podem ir
até um máximo de 4 participantes

Preço: Consultar tabela de Preços

Experiência disponível todos os dias, dependendo das
condições atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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MOMENTOS LUXO

PASSEIO PRIVATIVO DE HELICÓPTERO
Voo Turístico de Helicóptero.
Desfrute de um passeio de Voo Turístico de Helicóptero, voando sobre as mais belas zonas
de Lisboa:
		• Loures (Heliporto) – Sintra, Cascais e arredores e regresso ao Heliporto.
O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Voo Turístico de Helicóptero;
- Viagem até ao aeródromo (ida e volta).

Horário: Entre o nascer e o pôr-do-sol
Duração: 1h
Nº de Participantes: pelo mesmo preço podem ir
até um máximo de 5 participantes

Preço: Consultar tabela de Preços

Experiência disponível todos os dias, dependendo das
condições atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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MOMENTOS LUXO

PASSEIO PRIVATIVO DE CATAMARAN
À VELA EM LISBOA AO PÔR-DO-SOL
Desfrute da vista de Lisboa ao sabor do vento do Tejo.

O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Passeio Turístico de Catamaran;
- Viagem até à Marina.

Horário: a combinar
Duração: 2h
Nº de Participantes: pelo mesmo preço podem ir

até um máximo de 12 participantes

Preço: Consultar tabela de Preços

Experiência disponível todos os dias, dependendo das
condições atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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MOMENTOS LUXO

PASSEIO PRIVATIVO DE IATE A MOTOR
ASTONDOA 43 OPEN
Desfrute da vista de Lisboa com sabor a Atlântico.

O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Passeio Turístico de Iate;
- Viagem até à marina e depois da marina ao Hotel.

Horário: a combinar
Duração: 2h
Nº de Participantes: pelo mesmo preço podem ir

até um máximo de 10 participantes

Preço: Consultar tabela de Preços

Experiência disponível todos os dias, dependendo das
condições atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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MOMENTOS LUXO
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MOMENTOS LUXO

PASSEIOS PRIVATIVOS COM MOTORISTA POR LISBOA
em BMW 7 ou MERCEDES Classe S
Horário: a combinar
Duração: 4h
Nº de Participantes por viatura: pelo mesmo preço podem ir

até um máximo de 3 participantes (aconselhável 2)

Preço: Consultar tabela de Preços
Sempre sujeito a disponibilidade.

PASSEIOS PRIVATIVOS
COM MOTORISTA POR LISBOA À NOITE
em BMW 7 ou MERCEDES Classe S
Horário: a combinar
Duração: 6h
Nº de Participantes por viatura: pelo mesmo preço podem ir

até um máximo de 3 participantes (aconselhável 2)

Preço: Consultar tabela de Preços
Sempre sujeito a disponibilidade.

PASSEIOS PRIVATIVOS COM MOTORISTA
POR LISBOA, SINTRA E CASCAIS
em BMW 7 ou MERCEDES Classe S
Horário: a combinar
Duração: 8h
Nº de Participantes por viatura: pelo mesmo preço podem ir

até um máximo de 3 participantes (aconselhável 2)

Preço: Consultar tabela de Preços
Sempre sujeito a disponibilidade.

Customer Care - Vantagem+
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MOMENTOS
TURÍSTICOS
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MOMENTOS TURÍSTICOS

PASSEIO POR LISBOA - Dia Completo
Fique a conhecer a capital de Portugal como ninguém. Visite a cidade de uma ponta à outra, desde o moderno Parque das Nações e Oceanário, que eterniza a ligação de Lisboa com o mar, à Baixa Pombalina, o eterno centro da cidade; a Torre de Belém, de onde
saíram as caravelas rumo aos Descobrimentos e onde poderá ficar a conhecer o grandioso Mosteiro dos Jerónimos, monumentos que dominam a paisagem Lisboeta há 500 anos.
Prove um dos afamados pastéis de Belém e delicie-se com uma receita muito antiga e tradicional.
Locais a visitar:
TORRE DE BELÉM | MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS | PASTÉIS DE BELÉM | BAIXA POMBALINA |
PARQUE DAS NAÇÕES

O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Passeio por Lisboa;
- Entrada na Torre de Belém;
- Pastel de Belém;
- Almoço;
- Guia privativo.

O Serviço não inclui:
- Entrada nos monumentos não mencionados anteriormente.

Horário: 10h às 18h30
Duração: 8h30
Nº mínimo de Participantes: 1 participante
Preço: Consultar tabela de Preços
Experiência disponível de 3ª feira a domingo, dependendo
das condições atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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MOMENTOS TURÍSTICOS

PASSEIO DO FADO
O Fado nasceu em Lisboa e hoje em dia é ouvido e conhecido em todo o mundo. Venha descobrir a
Lisboa do Fado com este passeio através de locais emblemáticos para este género musical. Conheça
os bairros típicos do centro da cidade onde ainda se encontram fadistas e guitarristas, embrenhe-se
nos becos e vielas da cidade e sinta-se um verdadeiro Lisboeta. Especialmente para os clientes da VANTAGEM+, oferecemos um produto único, em que para além do Passeio Panorâmico nocturno, ainda
vamos à, mundialmente famosa, Fábrica dos Pastéis de Belém, onde terá direito a um Pastel de Belém,
enquanto aprecia a cidade ao fim do dia. Após este passeio seguimos para o restaurante, onde terá
lugar um espectáculo de Fado e o jantar tradicional Português (com entradas, o Caldo Verde, um prato
de carne ou peixe a ser escolhido após a indicação do menu, bebidas incluídas, café e sobremesa).
Locais a visitar: BELÉM | LISBOA ANTIGA | MIRADOURO DA GRAÇA

O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Jantar + bebidas;
- Espectáculo de fado;
- Pastel de Belém;
- Guia privativo.

Horário: 18h30 às 23h30
Duração: 5h
Nº mínimo de Participantes: 1 participante
Preço: Consultar tabela de Preços
Experiência disponível de 2ª feira a sábado, dependendo
das condições atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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MOMENTOS TURÍSTICOS

PASSEIO DE BARCO + FADO
Lisboa é uma cidade cheia de luz, muito
por causa do seu rio Tejo, que faz parte
da identidade da cidade. Por isso, propomos um belo passeio de barco ao fim do
dia, onde vai poder contemplar o maravilhoso pôr-do-sol que cai sobre a cidade, antes de seguir para um espectáculo
tradicional de Fado em Alfama, outro
dos elementos identificadores da cidade.
Durante o passeio, a embarcação é fundeada para desfrutar do silêncio e paz
no final do dia. Durante o espectáculo
desfrute de um jantar caseiro português,
na Casa das Guitarras de Lisboa.
O Serviço inclui:
- Passeio de barco ao pôr-do-sol;
- Jantar + bebidas;
- Espectáculo de fado;
- Guia privativo.

Horário: 18h30 às 23h30
Duração: 5h
Nº mínimo de Participantes: 1 participante
Preço: Consultar tabela de Preços
Experiência disponível de 2ª feira a sábado, dependendo
das condições atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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MOMENTOS TURÍSTICOS

PASSEIOS EM SIDECAR - LISBON NIGHT TOUR
Atravesse a ponte 25 de Abril, admire Lisboa após o Pôr-do-sol e termine o passeio comendo um Pastel de Belém.

O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel em Sidecar;
- Passeio de Sidecar;
- Guia privativo.

Horário: a combinar
Duração: 2 a 3 horas
Nº mínimo de Participantes: 1 participante
Nº máximo de participantes: 2 participantes
Preço: Consultar tabela de Preços
Experiência disponível todos os dias, dependendo das
condições atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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MOMENTOS TURÍSTICOS

LISBON PHOTOGRAPHY WALKING TOUR
Com esta opção de passeio a pé irá conhecer Lisboa melhor do que ninguém, acompanhado por um guia local, que o levará aos melhores locais para tirar fotografias inesquecíveis
na cidade da Luz. Passando por locais tão emblemáticos como o Castelo de São Jorge, a
Baixa, Alfama, a Sé de Lisboa e o Miradouro da Senhora do Monte, terá a oportunidade
de levar a sua própria recordação. Traga a sua máquina, que nós levamo-lo a fazer o resto.
Locais a visitar:
CASTELO DE SÃO JORGE | BAIXA | ALFAMA | SÉ DE LISBOA
| MIRADOURO DA SENHORA DO MONTE
O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Entrada no Castelo de São Jorge;
- Acompanhamento de guia;
- Sugestões e dicas de fotografia.

O Serviço não inclui:
- Máquina Fotográfica.

Horário: 9h30 às 13h30
Duração: 4h
Nº mínimo de Participantes: 1 participante
Preço: Consultar tabela de Preços
Experiência disponível 2ª feira/4ª feira/6ª feira, ao fim-desemana só será possível mediante disponibilidade do guia
e dependendo das condições atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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MOMENTOS TURÍSTICOS

LISBON SHOPPING TOUR
1 dia completo dedicado às compras
Com este passeio, poderá tirar o dia para fazer as compras que tanto deseja para a sua família e amigos, aproveitando algumas das melhores galerias comerciais da Europa: o Freeport
(maior outlet shopping da Europa com mais de 54.000 m2) e o El Corte Inglés, mundialmente
reconhecido e um dos maiores armazéns de marca da Europa. Terá a parte da manhã dedicada ao Freeport, onde terá a oportunidade de atravessar uma das maiores pontes da Europa:
a Ponte Vasco da Gama. Após conhecer os melhores produtos aos preços mais reduzidos,
almoçará em Alcochete e segue-se. Após o almoço seguiremos para o Centro de Lisboa,
onde terá a hipótese de utilizar um desconto para viajantes que estão de visita a esta superfície comercial. No fim do dia, poderá levar as suas compras de volta consigo para o Hotel.
Locais a visitar: FREEPORT ALCOCHETE | EL CORTE INGLÉS - LISBOA
O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Visita ao Freeport e ao El Corte Inglés;
- Desconto de visitante no El Corte Inglés;
- Iguaria tradicional de Alcochete;
- Almoço;
- Guia Privativo.

Horário: 9h às 18h30
Duração: 9h30
Nº mínimo de Participantes: 1 participante
Preço: Consultar tabela de Preços
Experiência só disponível ao fim-de-semana
(sábado e/ou domingo), dependendo das
condições atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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PASSEIO A LISBOA E SINTRA - Dia Completo
Conheça Lisboa e Sintra num só dia, vendo os principais locais a conhecer. Passando pelo
Cabo da Roca, a caminho de Sintra, poderá visitar diversos locais nesta região Património
Mundial da Humanidade. Depois de passar a manhã na região de Sintra, seguimos para
Lisboa. Da Baixa Pombalina (panorâmica), ao eterno centro da cidade, a Baixa, passando pelo Castelo e Alfama até à Torre de Belém, de onde saíram as caravelas rumo aos
Descobrimentos e onde poderá ficar a conhecer o grandioso Mosteiro dos Jerónimos,
monumentos que dominam a paisagem há mais de 500 anos! Conheça a zona histórica de
Lisboa e aproveite para provar os afamados e mundialmente conhecidos Pastéis de Belém.
Locais a visitar:
BAIXA | CASTELO | ALFAMA | TORRE DE BELÉM | CABO DA ROCA
| SINTRA (PALÁCIO DA PENA) | LISBOA (BELÉM)
O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Passeio por Lisboa e Sintra;
- Entrada na Torre de Belém;
- Pastel de Belém;
- Almoço;
- Guia privativo.

O Serviço não inclui:
- Entrada nos monumentos não mencionados anteriormente

Horário: 9h às 18h30
Duração: 7h30

Nº mínimo de Participantes: 1 participante

Preço: Consultar tabela de Preços

Experiência disponível todos os dias, dependendo das condições
atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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PASSEIO A SINTRA - Dia Completo
Venha descobrir a gloriosa vila de Sintra, património mundial da Unesco e perceba porque
foi escolhida pela realeza e pelos famosos ao longo dos tempos como local de férias. Celebrada desde sempre por poetas e escritores, como Lord Byron ou Hans Christian Andersen,
Sintra é um romântico paraíso terrestre e destino turístico de eleição. Conheça o Palácio
da Pena; o Castelo dos Mouros, que domina a paisagem há mais de 1000 anos; a Quinta
da Regaleira; os palácios de Seteais e de Monserrate. Vá ao Cabo da Roca, o ponto mais
ocidental da Europa e visite a praia do Guincho e a vila de Cascais, situada na maravilhosa
costa do Estoril - a Riviera Portuguesa - com o seu famoso Casino.
Locais a visitar:
SINTRA | CABO DA ROCA | CASCAIS | ESTORIL
O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Passeio por Sintra;
- Bilhete na Quinta da Regaleira;
- Pastelaria típica de Sintra;
- Almoço;
- Guia privativo.

O Serviço não inclui:
- Entrada nos monumentos não mencionados anteriormente

Horário: 9h30 às 19h
Duração: 8h30
Nº mínimo de Participantes: 1 participante
Preço: Consultar tabela de Preços
Experiência disponível todos os dias, dependendo das condições
atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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PASSEIO À ARRÁBIDA - Dia Completo
Atravesse o rio Tejo para a Margem Sul e descubra todas as maravilhas naturais desta região. Conheça a Serra da Arrábida, uma maravilha verde aberta para o Atlântico com o seu
look quente e Mediterrânico; o Cabo Espichel e a Lagoa de Albufeira. Vá à vila piscatória
de Sesimbra, à cidade de Setúbal e ao castelo de Palmela, com as suas ruas medievais
labirínticas... Experimente a gastronomia típica de Azeitão, delicie-se com a doçaria regional e prove um moscatel premiado com a Medalha de Ouro – Moscatéis do Mundo.
Locais a visitar:
LAGOA DE ALBUFEIRA | CABO ESPICHEL | SESIMBRA | PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA
| PALMELA | AZEITÃO
O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Passeio à Arrábida;
- Torta de Azeitão;
- Moscatel de Setúbal;
- Almoço;
- Guia privativo.

Horário: 10h às 19h
Duração: 9h
Nº mínimo de Participantes: 1 participante
Preço: Consultar tabela de Preços
Experiência disponível todos os dias, dependendo das
condições atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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MINI CRUZEIRO NA ARRÁBIDA - Dia Completo
Início do Mini-Cruzeiro com passagem por Albarquel, Comenda, Forte do Outão, Figueirinha, Galapos, Portinho da Arrábida e Pedra da Anicha. Regresso ao Estuário do Sado com
passagem pelas três Irmãs, Baía de Setúbal, Tróia, Caldeira de Tróia e Canto Verde (possível
encontro com os golfinhos).

O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Viagem até à Arrábida;
- Passeio no mini-cruzeiro;
- Welcome Drink - Moscatel;
- Almoço (Menu: Grill de peixe (carapaus e/ou sardinhas),
Salada, Febra no pão, Vinho Tinto ou Branco,
Água ou Sumo e Cesto de Fruta;
- Guia privativo.

Horário: 9h30 às 17h
Duração: 7h30
Nº mínimo de Participantes: 1 participante
Preço: Consultar tabela de Preços
Experiência disponível todos os dias, dependendo das
condições atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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PASSEIO DO VINHO - Dia Completo
Este é um passeio inteiramente dedicado aos amantes do vinho. Terá a oportunidade de
visitar duas quintas vinícolas, onde poderá também provar os vinhos produzidos localmente.
Desta feita, visitará a Adega José Maria da Fonseca, em Azeitão - onde foi produzido o
primeiro vinho engarrafado em Portugal ainda no século XIX - e onde terá uma visita guiada
neste espaço e uma prova de um vinho branco, um tinto e um moscatel. Terá também a
hipótese de conhecer a cidade de Évora, enquanto visita a Adega da Cartuxa, pertencente
à Fundação Eugénio de Almeida, famosa pela produção de um vinho único: o Pêra Manca.
Locais a visitar:
ADEGA DA CARTUXA | ÉVORA | AZEITÃO | JOSÉ MARIA DA FONSECA

O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Passeio a Azeitão e Évora;
- Provas de Vinho;
- Visita à Adega José Maria da Fonseca;
- Visita à Adega da Cartuxa;
- Almoço;
- Guia Privativo.

Horário: 9h às 18h30
Duração: 9h30
Nº mínimo de Participantes: 1 participante
Preço: Consultar tabela de Preços
Experiência disponível ao fim-de-semana, dependendo das
condições atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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PASSEIO A FÁTIMA - Dia Completo
Fátima, o altar do mundo. Conheça um dos maiores Santuários mundiais, local de peregrinação de 6 milhões de fiéis por ano. Visite a Basílica de Nossa Senhora, a Capelinha das
Aparições e uma parte do Muro de Berlim, entregue ao Santuário aquando da queda do
comunismo. Aproveite e conheça também todas as outras belezas da região, como a Nazaré, uma vila piscatória tradicional e um dos primeiros locais de peregrinação do país; Óbidos,
uma encantadora vila, bela como um postal; e o Mosteiro da Batalha com mais de 600 anos.
Locais a visitar:
SANTUÁRIO DE FÁTIMA | BATALHA | NAZARÉ | ÓBIDOS

O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Passeio a Fátima;
- Bilhete no Mosteiro da Batalha;
- Ginjinha de Óbidos;
- Almoço;
- Guia privativo.

O Serviço não inclui:

- Entrada nos monumentos não mencionados
anteriormente.

Horário: 9h às 19h
Duração: 10h
Nº mínimo de Participantes: 1 participante
Preço: Consultar tabela de Preços
Experiência disponível todos os dias dependendo das condições
atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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PASSEIO AO PORTO

(iniciando e terminando o passeio no Porto) - Dia Completo
Eleita “Best European Destination 2012”, a cidade do Porto é história, arquitectura, cultura, gastronomia, comércio, encontros e descobertas. É esse carácter distinto e único que
nomeou a cidade Invicta como Património da Humanidade. Este passeio de 1 dia percorre os locais mais carismáticos e os monumentos mais importantes da cidade do Porto.
Locais a visitar:
LIVRARIA LELLO | TORRE DOS CLÉRIGOS | ESTAÇÃO DE SÃO BENTO |
CATEDRAL DO PORTO | A RIBEIRA

O Serviço inclui:
- Passeio pelo Porto;
- Entrada na Catedral do Porto;
- Entrada na Torre dos Clérigos;
- Passeio de barco e visita às caves de Vinho do Porto;
- Almoço;
- Guia privativo.

O Serviço não inclui:
- Entrada nos monumentos não mencionados anteriormente.

Horário: 10h às 18h30
Duração: 8h30
Nº mínimo de Participantes: 1 participante
Preço: Consultar tabela de Preços
Experiência disponível todos os dias dependendo das condições atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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CIRCUITO DE FIM-DE-SEMANA - 2 dias Completos
PASSEIO A COIMBRA / AVEIRO / PORTO
(Lisboa -> Coimbra -> Aveiro -> Porto -> Lisboa)

Saímos de Lisboa no Sábado de manhã, seguindo em direcção ao Porto, mas desta feita paramos na primeira capital Portuguesa: a cidade de Coimbra, com a sua Universidade dominando a paisagem, em conjunto com o maior rio nascido em Portugal: o
Mondego. Após passar a manhã em Coimbra e visitar as dependências mais antigas e
históricas da cidade estudantil, seguimos caminho em direcção ao Norte, com paragem
obrigatória em Aveiro, cidade conhecida pelos seus vastos canais do Delta da Ria Vouga, que desagua nesta cidade, e pela Art-Deco patente nas zonas da baixa de Aveiro.
Após um agradável passeio pelos canais de Aveiro, seguimos então para a cidade do Porto,
onde terá lugar a pernoite, num alojamento à escolha a partir da nossa selecção. No Porto
terá a noite livre para se divertir! Na manhã seguinte dá-se início ao passeio pela cidade, à
semelhança do passeio na página anterior.
Locais a visitar:
UNIVERSIDADE DE COIMBRA | CENTRO HISTÓRICO DE COIMBRA |
CENTRO HISTÓRICO DE AVEIRO | PORTO | TORRE DOS CLÉRIGOS| LIVRARIA LELLO |
CATEDRAL | ESTAÇÃO DE SÃO BENTO | IGREJA DE S. FRANCISCO | RIBEIRA
O Serviço inclui:

- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Viagem de Lisboa -> Coimbra -> Aveiro –> Porto ->
Lisboa (personalizada e em viatura própria);
- Entrada na Catedral do Porto;
- Entrada na Torre dos Clérigos;
- Passeio no tradicional Moliceiro de Aveiro;
- Famosos Ovos-moles de Aveiro;
- Passeio de barco e visita às caves de vinho do Porto;
- Hotel no Porto (dormida e pequeno-almoço);
- Almoço;
- Guia privativo.

O Serviço não inclui:

- Jantares (no momento será sugerida zona de
restaurantes e a escolha será do cliente);
- Entrada nos monumentos não mencionados anteriormente.

Duração: 2 Dias
Nº mínimo de Participantes: 1 participante
Preço: Consultar tabela de Preços
Experiência disponível aos sábados e domingos dependendo das
condições atmosféricas.
Sempre sujeito a disponibilidade.
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O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Visita ao estádio do SLB;
- Visita ao Museu do SLB;
- Guia Privativo.

Horário: a combinar entre as 09h – 21h
Duração: 2 a 3 horas
Nº mínimo de Participantes: 1 participante
Preço: Consultar tabela de Preços

Disponibilidade: todos os dias da semana
(em dia de jogo, o Museu encerra à hora do início do jogo)

VISITA AO SPORT LISBOA E BENFICA (SLB)
Sport Lisboa e Benfica é um clube multidesportivo sediado em Lisboa. O seu eclectismo,
historial e forte base de adeptos fazem do Benfica um dos maiores clubes de Portugal e
um dos mais prestigiados a nível mundial. As estimativas em relação ao número de adeptos
apontam para cerca de 14 milhões espalhados por todo o mundo.
Foi considerado pela IFFHS como o nono melhor clube europeu do século XX e foi eleito
pela FIFA o 12.º maior clube de futebol do século XX, sendo o primeiro entre os clubes portugueses. Segundo a BBDO, a marca Benfica ocupava, em 2007, a 17.ª posição das marcas
de futebol mais valiosas da Europa.
A principal modalidade do clube é o futebol, mas distingue-se também noutras, como o
andebol, o basquetebol, o futsal, o hóquei em patins, o voleibol, entre outras. Nos seus equipamentos utiliza como cores principais o vermelho e o branco e como símbolo uma águia.
VISITA AO ESTÁDIO
É a melhor forma de viver o Benfica. Visite as zonas exclusivas e conheça os troféus do
Sport Lisboa e Benfica.
VISITA AO MUSEU BENFICA - COSME DAMIÃO
Mais do que a memória de um clube desportivo, o Museu Benfica – Cosme Damião preserva e divulga a memória da maior paixão de um país. É um espaço cultural inovador, que privilegia a difusão do conhecimento através de uma abordagem contemporânea, alicerçada
na emoção e na experiência. Mais do que para ver, é um espaço para saber, sentir e sonhar!
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O Serviço inclui:
- Pick-up e Drop-off no Hotel;
- Visita ao estádio do SCP;
- Visita ao Museu do SCP;
- Guia Privativo.

Horário: a combinar entre as 09h – 21h
Duração: 2 a 3 horas
Nº mínimo de Participantes: 1 participante
Preço: Consultar tabela de Preços
Disponibilidade: Com excepção dos dias de jogo de futebol no Estádio (equipas A e B) em que não
se realizam visitas ao Estádio.
Visita ao Estádio: 2ª a domingo às 11h30 | 14h30 | 16h00.
Museu - de 2ª a 6ª das 11h às 18h (última entrada às 17h).
Ao fim-de-semana é integrada na visita ao Estádio + Museu (11h30 | 14h30 | 16h00).
Com excepção dos dias de jogo de futebol no Estádio (equipas A e B) em que as visitas se realizam
das 11h até 4 horas antes do início do jogo.

VISITA AO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL (SCP)
Reconhecido oficialmente o Sporting Clube de Portugal, em Maio de 1906, José Alvalade
formulou o célebre voto: ‘Queremos que o Sporting seja um grande clube, tão grande
como os maiores da Europa’. A sua ambição representou sempre, ao longo desta história
centenária, uma meta permanente no horizonte de todos os atletas, equipas e adeptos
Sportinguistas!
José Alvalade fez história ao fundar um clube verdadeiramente ecléctico numa altura em que
a cultura desportiva em Portugal era ainda muito incipiente. Este jovem fundador (com apenas
21 anos), foi o 3º Presidente da história do Sporting Clube de Portugal, integrou numerosas direcções, mas foi sobretudo um extraordinário promotor de instalações desportivas, factor determinante para o rápido crescimento e primeiros sucessos desportivos do emblema leonino.
VISITA AO ESTÁDIO
O mais recente Estádio do Sporting Clube de Portugal, inaugurado a 6 de Agosto de 2003,
vai ao encontro do desejo do fundador José Alvalade: o de ter excelentes instalações desportivas condizentes com o espírito e história de um clube vencedor.
VISITA AO MUSEU MUNDO SPORTING
Ao nível histórico, o Museu Mundo Sporting é, no século XXI, o sucessor da primeira sala
de taças instalada na Sede da Rua do Passadiço e, posteriormente, da sala de troféus e
relíquias desportivas criada na década de noventa no antigo Estádio José Alvalade, durante
a presidência de José Sousa Cintra.
Neste espaço único para todos os desportistas (mas particularmente para os Sportinguistas)
irá viver mais de 100 anos de uma história ímpar a nível nacional e internacional.
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Se alguma destas ideias o seduziu particularmente…
Porque não experimentar?
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Largo Machado de Assis, 7C
Edifício Roma-Parque
(junto à Rua Conde de Sabugosa perpendicular à Av. de Roma)
1700-116 Lisboa
Tel: +351 218 493 333
Tlm: +351 911 032 208
Fax: +351 218 486 181
Email: customercare@vantagem.com
www.vantagem.com
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