
INFORMAÇÕES SOBRE O
PACOTE TURÍSTICO 

PORTUGAL  2022



● Sua inscrição individual para Oficina de 
Mediunidade 

● Traslado para o Hotel
● 2 noites de hospedagem com café da manhã no 

hotel do evento
● Um passeio turístico no domingo à tarde com a 

Portugal Lux Travel Advisors.

O que está incluso no pacote 
turístico da Oficina de Mediunidade | 
Lisboa 2022?



Duas noites em apartamento duplo (1 cama de casal ou 2 camas de solteiro), com café da 
manhã buffet incluído no hotel VIP Executive Art’s* – onde será realizada a Oficina.

DETALHES DO HOTEL

* No caso de indisponibilidade de quartos no Hotel 
VIP Executive Art’s, será utilizada uma alternativa 
similar.



Transporte de chegada e saída para o local do evento, em veículo exclusivo para os 
participantes da oficina. (Aeroporto/Hotel/Aeroporto ou Estação de trem/Hotel/Estação de 
trem).

DETALHES DO TRASLADO

* Caso você não necessite de traslado porque virá 
com o seu veículo, podemos oferecer 
estacionamento como alternativa.



Opção City Tour Lisboa (4h) – Visita aos principais pontos turísticos da cidade, incluindo:
Torre de Belém, Pastéis de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, Padrão dos Descobrimentos, Sé 
de Lisboa, Alfama, Castelo de São Jorge entre outros
.

DETALHES DO PASSEIO
A escolher entre uma das opções que serão oferecidas



Opção Sintra & Cascais (4h): Visita à bela região de Sintra e seus incríveis Palácios (entradas 
não incluídas), natureza exuberante, centro histórico e o Cabo da Roca, ponto mais ocidental 
da Europa. Em Cascais, visitaremos o vilarejo central desta charmosa cidade litorânea e seus 
traços arquitetônicos que remetem à história do Brasil.

DETALHES DO PASSEIO
A escolher entre uma das opções que serão oferecidas



Opção Santuário de Fátima (5h): Visita ao local das aparições de Nossa Senhora, com 
possibilidade de conhecer a Basílica N. Sra. Do Rosário, Monumento ao Coração de Jesus, 
Capelinha das Aparições e a Igreja nova.

DETALHES DO PASSEIO
A escolher entre uma das opções que serão oferecidas



● O preço do pacote é por pessoa em apartamento duplo, com café da 
manhã e duas diárias incluídas. Para apartamentos individuais e/ou 
diárias adicionais, o valor deverá ser consultado com a equipe da 
Portugal Lux

● Serão utilizados veículos adequados ao número de participantes por 
traslados e programas de passeio (Minivan, Micro-Ónibus ou Ónibus), 
com motorista profissional credenciado pelo Turismo de Portugal, 
seguro, pedágios e taxas incluídas.

● Os passeios terão o Hotel como ponto de partida e regresso
● Não estão incluídas refeições adicionais (além do café da manhã)
● A Portugal Lux oferece total apoio local e acompanhamento do 

grupo junto aos fornecedores, desde a chegada até o final do evento.
● Os serviços serão reservados à medida em que se confirmarem os 

interessados. Por esta razão é fundamental que tenhamos a maior 
antecedência possível para que possamos garantir o fornecimento 
adequado de todos os produtos contratados.

OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES



Para demais dúvidas ou esclarecimentos, 
por favor, nos contatem:

 
experiences@portugallux.pt 

(+351) 962.205.388

Será um prazer atender você:

Parceira Oficial do Círculo
para a Oficina de Mediunidade em Lisboa

mailto:experiences@portugallux.pt
https://wa.me/351962205388?text=Oi%20Paulo!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20pacote%20tur%C3%ADstico%20para%20a%20Oficina%20de%20Mediunidade%20em%20Lisboa


Inscreva-se! Vagas limitadas!
Além do pacote Turístico, a inscrição contempla a sua 

participação durante os dois dias de Oficina de Mediunidade, 
caderno de estudos, caneta e crachá de acesso.

Inscrição com Pacote 
Turístico: 250 €

circuloescola.com/lisboa/

https://circuloescola.com/lisboa/

