
	
Noite em Veleiro 

	

	
	
Venha dormir a Bordo de um Veleiro e tenha um amanhecer de cortar a respiração… 

Sinta esta experiência tornar-se inesquecível! Venha vivenciar a experiência única de dormir 

a bordo, embalado pelo movimento da água, no sítio mais central e turístico de Lisboa. 

Comece a sua noite especial com um passeio pelo Tejo, ao fim da tarde, aproveitando para 

relaxar, entrar no espírito e aproveitar cada momento. Tire umas fotografias para mais tarde 

recordar e prepare-se para jantar. Tenha o privilégio de ver monumentos iluminados, como 

o Padrão do Descobrimentos, o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém e a ponte sobre 

o Tejo. Desfrute do nascer do sol e tome o seu pequeno almoço a bordo. 

 
Sunset Gin: Sunset num passeio de Veleiro no Rio Tejo com 2 bebidas Gin Premium; O 

Veleiro sai da doca de Belém (ao lado do Padrão dos Descobrimentos), para fazer o passeio 

de cerca de 2 horas. 

Jantar: Depois de um relaxante passeio, vai poder deliciar-se com um magnifico jantar a 

sós (a tripulação já deixou o barco e só volta no dia seguinte) de sushi, com 40 peças e um 

revigorante vinho branco a acompanhar. Termine com um café. (Há mais opções de menu).  



	
Dormir: Durma com o conforto e a magia que um moderno veleiro pode proporcionar. A 

cama estará feita com um edredon quente no camarote da frente e poderá ligar-se o 

aquecimento do barco se necessário. Depois, deixe-se embalar suavemente pelas águas 

do Tejo (o barco estará atracado na doca de Belém) 

Equipamentos: O barco está equipado com frigorífico, fogão, micro-ondas, maquina de 

café, água quente e sistema de duche, cama feita com edredão e almofadas. A casa de 

banho tem toalha para as mãos e a cozinha pano para as mãos. 

*toalhas de banho devem ser levadas pelos clientes. 

Preço: 290 € para 2 Pessoas 

 

Programa 

• Local: Doca de Belém; 

• Recepção às 19h para iniciar o passeio (no inverno poderá ser mais cedo, se preferir, para 

poder usufruir do pôr do Sol); 

• Sunset num passeio de Veleiro no Rio Tejo para com 2 bebidas Gin Premium (2 horas); 

• Chegada à doca; 

• Briefing de funcionamento dos equipamentos do barco (banho, água quente, música 

ambiente, TV, micro-ondas, etc); 

• Saída do skipper para que a sua privacidade seja plena; 

• Jantar de Sushi e vinho ou outro menu escolhido; 

• Dormida a bordo com o barco atracado na Doca de Belém! 
	
	
Inclui 
Uma noite especial que inclui… 

• 1 noite num Veleiro para 2 pessoas 

• Jantar 

• Pequeno almoço a bordo (pão, croissants, manteiga, doce, sumo de laranja e café). 

  
Sunset Gin 

2 bebidas Gin Premium. 

Jantar 
Sushi 40 peças e vinho branco. Possibilidade de escolha de menu alternativo. 

Horário 

O check-out deverá ser até as 9h30. 

Nota -Fornecimento de toalhas de banho - 2,5€ por PAX 


