PORTUGAL – LISBOA
De 02 a 05 de julho

XXIX ENCONTRO AULP

2019

Associação das Universidades de Língua
Portuguesa

Contactos
pedrotomaz@intertur.pt
ritatomaz@intertur.pt
+351 213 193 760

ALOJAMENTO – LISBOA
Hotel Marriott Lisboa

SANA Executive Hotel

Avenida dos Combatentes, 45, Sao Domingos de Benfica

Av. Conde de Valbom, 56, Avenidas Novas

Com uma piscina exterior e uma área de jardim relaxante, o amplo Lisbon
Marriott Hotel, de 4 estrelas, disponibiliza acomodações elegantes com vistas
da cidade. Encontra-se a 12 minutos a pé do Jardim Zoológico de Lisboa e a 10
minutos de carro do Aeroporto Internacional Humberto Delgado, em Lisboa.
Todos os quartos climatizados têm uma decoração inspirada na cidade de Lisboa
e na sua história.

Este hotel moderno no centro de Lisboa exibe uma decoração Arte Nova e situa-se
a uma curta caminhada do Museu Calouste Gulbenkian e das Estações de Metro de
São Sebastião e do Saldanha. Os quartos espaçosos do SANA Executive Hotel,
decorados em estilo Arte Nova, incluem casas de banho em mármore, uma
televisão LCD e um mini-bar.

Preço por noite em quarto individual
Preço por noite em quarto duplo

€128.00
€138.00

Taxa de cidade: €2,00 por dia e por pessoa, não incluída nas tarifas e sujeita a alteração por parte das
autoridades locais.

PARA EFETUAR RESERVA:
https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1551726181323&key=GRP

Preço por noite em quarto individual
Preço por noite em quarto duplo

€125.00
€140.00

Taxa de cidade: €2,00 por dia e por pessoa, não incluída nas tarifas e sujeita a alteração por parte das
autoridades locais.

PARA EFETUAR RESERVA:
Contactar a Intertur

PROGRAMA VIAGEM

02/07 – LISBOA
– Alojamento nos hotéis selecionados
03/07 – LISBOA
– Pequeno-almoço no hotel
– Transfer dos hotéis selecionados para o XXIX Encontro AULP.
– Sessão de trabalhos
13:00 – Almoço
– Sessão de trabalhos
18:00 – Transporte ao Palácio dos Marqueses da Fronteira
19:00 – Cocktail
20:00 – Transporte aos hotéis selecionados
04/07 – LISBOA
– Pequeno-almoço no hotel
– Transfer dos hotéis selecionados para o XXIX Encontro AULP.
– Sessão de trabalhos

13:00 – Almoço
– Sessão de trabalhos
18:00 – Transporte à Igreja S. Vicente de Fora
20:00 – Jantar
21:30 – Transporte aos hotéis selecionados
05/07 – LISBOA
– Pequeno-almoço no hotel
– Transfer dos hotéis selecionados para o XXIX Encontro AULP.
– Sessão de encerramento
13:00 – Almoço
15:00 – Saída para visita cultural (inscrições limitadas)
19:00 – Transporte aos hotéis selecionados

Nota:
Informamos que temos preços especiais para passagens aéreas à partida de: Angola, Moçambique, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau,
Timor e São Tomé e Príncipe.

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS

