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ESTRELA D’ALVA TOURS

NOVO TOUR
TEMÁTICO
A empresa Estrela d’Alva Tours celebrou em julho
um ano de atividade do seu tour temático “The
Real Lisbon Street Art Tour”.
Criado por ocasião da Conferência Internacional
“Lisbon Street Art & Urban Creativity”, que decorreu na Faculdade de Belas Artes em Lisboa, cedo
se assumiu como o melhor e mais respeitado tour
sobre o tema na capital.
Com duração de quatro horas, o “The Real Lisbon
Street Art Tour” tem no seu guia, Vasco Teixeira
Rodrigues, o fator diferenciador em relação aos demais percursos que entretanto foram aparecendo,
alavancados na repercussão que Lisboa tem obtido
por parte de publicações internacionais.
Ao longo dos últimos 12 meses, este tour foi já
utilizado por oriundos dos quatro cantos do planeta, desde fotógrafos a jornalistas ou de artistas
a simples curiosos em fazer um passeio fora dos
percursos mais turísticos da cidade.
Rua Gil Eanes, n.º 26 - 1.º Esq., Odivelas
Tel. 963 204 113
www.estreladalva.pt
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A Selection Tours dinamiza a sua oferta com dois
novos tours privados. O “Sesimbra, Arrábida e
Setúbal com Prova de Vinhos” é um programa
de dia inteiro que inclui uma prova de vinhos
e visita a adega, passando pelas deslumbrantes
paisagens do Cabo da Roca, Sesimbra, Azeitão,
Serra da Arrábida, Setúbal e que termina no Castelo de Palmela, com o regresso a Lisboa a ser
feito pela ponte Vasco da Gama.
O “Tour Privado ao Porto” é também um tour de
dia inteiro, com início e fim em Lisboa, mas com
a oportunidade de conhecer o centro do Porto,
nomeadamente a Torre dos Clérigos, a Estação
de São Bento, com visita à histórica “ribeira” da
cidade Invicta e às Caves do Vinho do Porto, no
Cais de Gaia, com possibilidade de prova de vinhos e pequeno cruzeiro no Rio Douro.
A Selection Tours tem uma diversidade de tours
que vão ao encontro das necessidades dos clientes e é sempre possível personalizá-los prestando desta forma um serviço de excelência e
sensações únicas aos seus clientes, com preços
muito competitivos.
Rua João Infante, lote 3 - R/c A, Cascais
Tel. + 351 30 880 33 24
www.selectiontours.com

NEYA LISBOA HOTEL

COM OFERTA ESPECIAL PARA
PROVA DE VINHOS
O NEYA Lisboa Hotel preparou uma oferta especial para os apreciadores de bons vinhos portugueses, que inclui uma degustação de vinhos
portugueses selecionados, no Portugal Wine
Room, localizado na Baixa de Lisboa: duas noites
de alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço buffet e uma oferta especial do chefe
à chegada. A promoção é válida até 30 de dezembro de 2015.

Pela preferência que tem por tudo o que é produzido localmente, o NEYA contribui ativamente
para a sua divulgação, optando sempre pelos
produtores e fornecedores nacionais e promovendo os produtos portugueses de qualidade,
como o vinho.
Rua D. Estefânia, n.º 71 - 77, Lisboa
Tel. 213 101 800
www.neyahotels.com

