
OCEANÁRIO DE LISBOA
O Oceanário de Lisboa é um dos maiores aquários
do mundo. Projetado pelo arquiteto americano Peter
Chermeyeff, o edifício assenta no rio Tejo e dispõe de um
passadiço de acesso.

Todos os dias: 10:00 - 18:00

JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA
No Jardim Zoológico de Lisboa, vai viajar pelo mundo 
sem sair de Lisboa. Leões marinhos, serpentes, gorilas 
e chimpanzés, elefantes, girafas, pelicanos, lémures são 
algumas das espécies que pode observar. Há também 
uma quinta para crianças onde podem aprender tudo 
sobre os animais domésticos, um parque de diversões e 
um teleférico com vistas espetaculares.

Todos os dias: 10:00 - 18:00 (Inverno)
Todos os dias: 10:00 - 20:00 (Verão)

MUSEU NACIONAL DO COCHE
Apresenta os veículos de transporte da Realeza
Portuguesa. Está sediado em Belém e representa a maior
e mais valiosa coleção deste tipo.

De terça a domingo: 10:00 - 17:15

MUSEU NACIONAL DO AZULEJO
O Museu Nacional do Azulejo foi construído em 1965 e
tornou-se um Museu Nacional em 1980. Está localizado
no antigo Convento de Madre Deus, fundado pela Rainha
Leonor em 1509.

De terça a domingo: 10:00 - 18:00

MUSEU CALOUSTE GULBENKIAN
Este museu alberga uma magnífica coleção de arte 
egípcia, grega, romana, islâmica, asiática e europeia.

De quarta a segunda: 10:00 - 18:00

MUSEUS E ATRACÇÕES LOCAIS
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MUSEU DA MARINHA
Este museu dá a conhecer o papel pioneiro de Portugal 
na exploração dos oceanos de todo o mundo. A sua 
considerável coleção de 17,000 artigos inclui fascinantes 
modelos de navios da Idade dos Descobrimentos.

De terça a domingo: 10:00 - 17:00

Lisbon Chiado Family Suites



MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA
Este é um ponto de paragem obrigatório para 
apreciadores de arte. Esta galeria nacional apresenta 
peças de arte do século XIV ao século XX, incluindo 
a “Veneração de São Vicente”, considerada a pintura 
portuguesa mais importante do museu.

De terça a domingo: 10:00 - 18:00

PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA
Edifício neo-clássico datado da primeira metade do século 
XIX, este palácio foi residência da família real portuguesa 
desde o reinado do Rei D. Luís I (1861-1889) até ao final 
da monarquia em 1910. A Rainha D. Maria Pia de Sabóia 
trouxe novamente vivência a este palácio em 1862.

Todos os dias: 10:00 - 17:30

MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS
O Mosteiro dos Jerónimos é o símbolo mais importante 
do poder e riqueza portugueses durante a Idade dos 
Descobrimentos. Foi construído em 1502, por ordem do 
Rei D. Manuel I, no local de um antigo convento fundado 
pelo Infante D. Henrique, o Navegador, onde Vasco da 
Gama e a sua tripulação ficaram a sua última noite antes 
de navegar para a Índia. 

De terça a domingo: 10:00 - 17:00

PADRÃO DOS DESCOBRIMENTOS
Em frente ao Mosteiro dos Jerónimos pode observar 
o Padrão dos Descobrimentos, ao qual pode aceder 
através de uma passagem subterrânea após atravessar 
os jardins de Belém. Este monumento foi construído na 
margem Norte do rio Tejo, e reconstruído em 1960 como 
comemoração do 500º aniversário da morte do Infante D. 
Henrique, o Navegador.

TORRE DE BELÉM
Construída em 1515 como Fortaleza para proteger a 
entrada no porto de Lisboa, a Torre de Belém foi o ponto 
de partida para inúmeras viagens dos descobrimentos, e 
para os marinheiros era a última visão da sua pátria.

Todos os dias: 10:00 - 17:30 (Outubro a Abril)
Todos os dias: 10:00 - 18:30 (Maio a Setembro)

CASTELO DE SÃO JORGE
Com vista para a Alfama, O Castelo Medieval de São Jorge, 
foi a residência da família Real Portuguese até o início do 
século XVI, depois de servir de residência dos Mouros. Hoje 
é um local tranquilo com as melhores vistas da cidade.

Todos os dias: 10:00-17:30 (Outubro a Abril)
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MUSEUS E ATRACÇÕES LOCAIS
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MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia 
É a nova proposta cultural para a cidade de Lisboa. Um museu 
que cruza três áreas num espaço de debate, de descoberta, 
de pensamento crítico e de diálogo internacional. Um projeto 
inovador que coloca em comunicação um novo edifício, 
desenhado pelo atelier de arquitetura Amanda Levete 
Architects, e a Central Tejo, um dos exemplos nacionais de 
arquitetura industrial da primeira metade do século XX, e um 
dos polos museológicos mais visitados do país.

Quarta a Segunda: 12:00 - 20:00
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MUSEUS E ATRACÇÕES LOCAIS

CCB
Centro Cultural de Belém is managed by a foundation
that aims to promote culture, developing creation and
dissemination in all its forms, from theater to dance,
from classical music to jazz, from opera to cinema.
As a complementary activity, CCB also offers itself as a
centre for conferences and professional meetings.

Segunda a sexta: 08.00 - 20:00 
Sábados, domingos e feriados: 10:00 - 18:00

PAVILHÃO DO CONHECIMENTO – Ciência Viva 
O Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva está 
situado no Parque das Nações, no antigo recinto da Expo 
98, em Lisboa. A sua silhueta é facilmente reconhecível 
pelo enorme volume exterior da sua nave principal. 

Terça a Sexta: 10:00 - 18.00
Fins de semana e feriados: 11.00 - 19.00

MUSEU DO ORIENTE
A ideia de abrir em Lisboa um museu dedicado ao Oriente 
coincide com a instituição da Fundação Oriente, em 1988. 
Seguindo uma velha tradição portuguesa, a Fundação 
deixou-se desde sempre guiar pela sua vocação de 
construir vínculos entre as civilizações do Ocidente e do 
Oriente, que se tornaram indispensáveis para garantir um 
futuro de paz no século XXI. 

Terça a Domingo: 10.00 - 18.00 

MONSANTO FOREST PARK - SERAFINA PARK
Parque destinado ao recreio infantil com um vasto 
conjunto de equipamentos lúdicos para diferentes faixas 
etárias, restaurante, parque de merendas, escola de 
trânsito, miradouro com uma vista privilegiada sobre a 
cidade e áreas relvadas e arborizadas.

Todos os dias: 09:00 - 18:00

KIDZANIA
A KidZania é um parque temático dirigido a famílias, com 
crianças dos 3 aos 15 anos. Nesta cidade construída à 
sua escala as crianças podem “brincar aos adultos” num 
ambiente altamente realista.

Quarta a Sexta: 10:30 – 15:30
Sábado e Domingo: 11:00 – 17:00
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ELEVADOR DE SANTA JUSTA
Também conhecido como “Elevador do Carmo,” este é um 
dos admirados marcos da cidade. A extraordinária estrutura 
foi construída em 1901 pelo arquiteto francês, nascido em 
Portugal, Raoul de Mesnier du Ponsard (um aprendiz de 
Gustave Eiffel, o que explica as semelhanças com estrutura 
da Torre Eiffel, em Paris), para ligar o centro ao Bairro Alto. 
Originalmente movido a vapor, tem 45 metros de altura, 
e continua a ser um exemplo interessante da arquitetura 
de ferro pós-Eiffel. O topo da torre neogótica, com acesso 
através de uma escada em espiral, tem um café com vistas 
esplêndidas para a Praça do Rossio, Castelo e rio Tejo. 

Terça-feira a domingo: 10:00-18:00
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PARQUE E PALÁCIO NACIONAL DA PENA
O Palácio Nacional da Pena é um palácio da época do
Romantismo situado em São Pedro de Penaferrim,
no município de Sintra, Portugal. Designado também
Património Mundial da Humanidade da UNESCO.

Todos os dias: 10:00 - 18:30

QUINTA DA REGALEIRA
Quinta da Regaleira é uma propriedade localizada
próxima do centro histórico de Sintra. Está classificada
como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO
na categoria de “Paisagem Cultural de Sintra”.

Todos os dias: 10:00 - 18:30

CABO DA ROCA
O Cabo da Roca é o ponto mais Ocidental de Portugal
continental, bem como da Europa. É a partir deste ponto
que, à medida que descemos para Sul, entramos na Baía
de Cascais que o conduz na sua linha marítima até Lisboa.
No Cabo da Roca poderá disfrutar de uma vista 
magnífica,principalmente se desejar observar o pôr do 
sol. Cascais, foi ocupado sequencialmente por Romanos, 
Visigodos e Mouros.

PALÁCIO NACIONAL DE SINTRA
É o Palácio Real com melhor preservação em Portugal.
Apresenta-se como uma atração turística muito 
importante,
e integra parte da cultura paisagística de Sintra,
pertencente ao Património Mundial da Humanidade da
UNESCO.

Todos os dias: 09:30 - 18:00

CASA DAS HISTÓRIAS PAULA REGO
A pintora, baseada em Londres, Paulo Rego (atualmente
a mais conhecida artista plástica portuguesa da sua
geração) escolheu Cascais para exibir algumas das suas
mais impressionantes obras de arte. O Museu da Casa 
das Histórias foi projetado pelo arquitecto Eduardo Souto 
de Moura e está localizado no centro de Cascais.

De terça a sexta: 10:00 – 18:00
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