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A Travel Generation promove a apren-
dizagem através de experiências, como 
a de explorar o Mundo, pois trazer novas 
e boas experiências para os estudantes 
é enriquecedor para os seus percursos 
profissionais e pessoais. As viagens pe-
dagógicas que conseguem juntar 
aprendizagem e lazer criam memórias 
únicas para os estudantes. 

Todas as nossas viagens são pensasdas, 
organizadas e personalizadas para di-
ferentes Áreas de Estudo, dependendo 
do objetivo do curso, para que tenham 
verdadeiro impacto no percurso dos es-
tudantes. Nestas viagens pode contar 
com o apoio da equipa da Travel Gene-
ration que é especializada em viagens 
de grupo.

Para além das viagens por tipos de curso, 
grupos de Erasmus+ também podem 
viajar com a Travel Generation.

Na secção das Viagens Personalizadas, é 
possível criar viagens à medida de cada 
viajante.

travelgeneration.pt

A TRAVEL GENERATION É 
UMA AGÊNCIA DEDICADA 
A VIAGENS PEDAGÓGICAS 
EM GRUPO

https://travelgeneration.pt/erasmus/
https://travelgeneration.pt/personalizar/
https://travelgeneration.pt


VIAGENS PEDAGÓGICAS
TURISMO

Viagem à FITUR,

World Travel Market (WTM)

International Travel Bourse (ITB)

Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL)

TECNOLOGIA
Lisboa Games Week

Gamergy Madrid

DESPORTO
Barcelona FC + Cidade Olímpica

Tour Real Madrid + Atlético Madrid

Tour Paris Saint-Germain

Tour Premier League Londres
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VIAGENS PERSONALIZADAS
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VIAGENS 
PEDAGÓGICAS
TURISMO

As Viagens Pedagógicas de Turismo 
da Travel Generation englobam 
visitas a feiras relacionadas com 
Turismo e Viagens, são pensadas 
especialmente para escolas e 
estudantes destas áreas de estudo. 
Para além dos estudantes poderem 
visitar algumas das maiores feiras 
do Mundo, ainda têm tempo para 
conhecer cidades incríveis e ter 
experiências únicas.

As Viagens Pedagógicas de 
Turismo da Travel Generation são 
todas personalizáveis consoante 
a preferência dos grupos. Podem 
ser alteradas algumas opções das 
viagens e adicionar visitas extra 
para conhecer pontos turísticos das 
cidades.
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Data de partida: 
Data de regresso: 

Descrição do Pactote:

19 de Janeiro de 2023

Com o apoio:

22 de Janeiro de 2023

A viagem base inclui o transporte de autocarro, 
o alojamento num hostel no centro da cidade, o 
pequeno-almoço, a entrada na FITUR e o seguro 
de viagem.
Na Travel Generation, para que os estudantes 
possam aproveitar o máximo da cidade, é pen-
sada uma viagem de 4 dias e 3 noites, incluindo 
a visita à feira e algum tempo livre para conhecer 
pontos turísticos, experiências e a gastronomia 
de Madrid.
A viagem tem várias opcionais disponíveis que 
podem ser adicionadas a qualquer momento. 
Desta forma os estudantes podem conhecer o 
Estádio Santiago Bernabéu, a Discoteca Kapital, 
fazer um Walking Tour, entre outros.

A Viagem à FITUR é a visita à maior feira de Tu-
rismo da Península Ibérica, para que todos os 
estudantes da área tenham a oportunidade de 
a conhecer, sejam do ensino profissional, secun-
dário ou da universidade.
Esta viagem acontece anualmente em Madrid, 
na Ifema, e em 2023 será de 19 a 22 de janeiro, 
estando com um preço base desde 219€ e que 
pode ser adquirida na nossa página.

219€

D
ES

D
E

VIAGEM À FITUR, MADRID

MAIS INFORMAÇÕES

https://dev.travelgeneration.pt/viagens/opcionais-fitur/
https://travelgeneration.pt/viagens/viagem-a-fitur/
https://viagemafitur.pt/
https://forumturismo.pt/
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Data de partida: 

Data de partida: 

Data de partida: 
Data de regresso: 

Data de regresso: 

Data de regresso: 
Descrição do Pactote:

Descrição do Pactote:

Descrição do Pactote:

06 de Novembro de 2022

06 de Março de 2023

04 de Março de 2023
09 de Novembro de 2022

09 de Março de 2023

05 de Março de 2023

A WTM é uma feira e exposição de Turismo e Via-
gens e acontece anualmente em Londres, na 
ExCeL.
Numa viagem de 4 dias e 3 noites, os estudantes 
têm a possibilidade de visitar a feira e também 
de conhecer a cidade. A viagem à WTM inclui o 
transporte de avião, o alojamento num hostel no 
centro da cidade, o pequeno almoço, a entrada 
na WTM e o seguro de viagem.

A ITB é uma feira dedicada à indústria do Turismo 
e acontece anualmente em Berlim, em Messe.
São 4 dias e 3 noites que os estudantes têm para 
visitar a feira e explorar a cidade. A viagem à ITB 
inclui o transporte de avião, o alojamento num 
hostel no centro de Berlim, o pequeno almoço, a 
entrada na ITB e o seguro de viagem.

A BTL é uma feira internacional de Turismo e 
acontece todos os anos em Lisboa, na FIL.
A visita à BTL com a Travel Generation conta 
com 2 dias de viagem para os estudantes terem 
tempo de passear e conhecer Lisboa. A viagem 
inclui o transporte, o alojamento num hostel no 
centro da cidade, o pequeno almoço, a entrada 
na BTL e o seguro de viagem.

SOB CONSULTA
PREÇO

SOB CONSULTA
PREÇO

SOB CONSULTA
PREÇO

WORLD TRAVEL 
MARKET (WTM), LONDRES

INTERNATIONAL TRAVEL BOURSE (ITB), BERLIM

BOLSA DE TURISMO 
DE LISBOA (BTL), LISBOA

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

https://travelgeneration.pt/viagens/wtm-londres/
https://travelgeneration.pt/viagens/itb-berlim/
https://travelgeneration.pt/viagens/btl
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VIAGENS 
PEDAGÓGICAS
TECNOLOGIA

As Viagens Pedagógicas de 
Tecnologia da Travel Generation 
são dedicadas às escolas e 
estudantes de cursos de tecnologia 
e informática ou a todos aqueles 
que tenham interesse na área da 
tecnologia e do gaming. Todas as 
viagens são desenhadas para que 
os estudantes, ao mesmo tempo 
que visitam as feiras, possam 
também aproveitar para conhecer 
as cidades e ter experiências 
únicas.
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Data de partida: 

Data de partida: 

Data de regresso: 

Data de regresso: 

Descrição do Pactote:

Descrição do Pactote:

18 de Novembro de 2022

15 de Dezembro de 2022

20 de Novembro de 2022

18 de Dezembro de 2022

O LGW é o maior evento de videojogos em 
Portugal, contando com a presença de comu-
nidades Gaming, ESports e Pop Culture. A feira 
acontece anualmente em Lisboa, na FIL.
A viagem desenhada é de 2 dias e 1 noite, com 
a visita à feira e tempo livre suficiente para pas-
sear pela cidade.

O GAMERGY Madrid é um dos maiores encontros 
de gaming e acontece anualmente em Madrid, 
na Ifema.
Na Travel Generation a viagem é de 4 dias e 3 
noites para que os estudantes possam apro-
veitar Madrid da melhor forma.

O pacote base inclui transporte, alojamento no 
centro da cidade, pequeno almoço, entrada na 
LGW e seguro de viagem. O LGW é o maior evento 
de videojogos em Portugal, contando com a 
presença de comunidades Gaming, ESports e 
Pop Culture. A feira acontece anualmente em 
Lisboa, na FIL.

A viagem base inclui transporte, alojamento no 
centro da cidade, pequeno almoço, entrada no 
GAMERGY e seguro de viagem

LISBOA GAMES WEEK, LISBOA

GAMERGY MADRID, MADRID

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

SOB CONSULTA
PREÇO

SOB CONSULTA
PREÇO

https://travelgeneration.pt/viagens/lx-games-week/
https://travelgeneration.pt/viagens/gamergy-madrid/
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As Viagens Pedagógicas de 
Desporto da Travel Generation têm 
como objetivo levar estudantes e 
escolas com cursos de desporto a 
conhecer locais icónicos, cidades 
e/ou experiências relacionadas com 
a área de estudo. Para além dos 
estudantes poderem visitar estes 
pontos turísticos, podem também 
conhecer o melhor das cidades 
e ter experiências únicas no seu 
percurso escolar e profissional.

Na Travel Generation as viagens 
com interesse para os estudantes 
e escolas de Desporto, incluem 
visitas a estádios e outros pontos 
turísticos, com o acompanhamento 
dos grupos, bem como o 
transporte e o alojamento. São 100% 
personalizáveis, dependendo da 
preferência dos grupos e podendo 
acrescentar opções extra.

VIAGENS 
PEDAGÓGICAS
DESPORTO
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Descrição do Pactote:

Descrição do Pactote:

Descrição do Pactote:

Descrição do Pactote:

Nesta viagem, os estudantes de desporto têm 
a oportunidade de conhecer o Estádio do Bar-
celona FC e a Cidade Olímpica, bem como ter 
tempo livre para visitar Barcelona. A viagem é 
100% personalizável e, desta forma, é possível 
adicionar ou retirar opções.

Nesta viagem, os estudantes de desporto 
podem ficar a conhecer os dois estádios e 
ainda explorar Madrid. Como a viagem é com-
pletamente personalizável, é possível retirar ou 
adicionar opções.

Nesta tour, os estudantes podem visitar o Estádio 
do PSG e ter tempo suficiente para conhecer 
Paris, mas como as viagens são personalizáveis, 
é possível acrescentar e retirar opções.

Os estudantes podem visitar um ou mais es-
tádios do Premier League e terem tempo para 
conhecer Londres. As viagens são 100% persona-
lizáveis e é possível acrescentar ou retirar opções 
do pacote base.

SOB CONSULTA
PREÇO

SOB CONSULTA
PREÇO

SOB CONSULTA
PREÇO

SOB CONSULTA
PREÇO

BARCELONA FC + 
CIDADE OLÍMPICA

TOUR REAL MADRID + 
ATLÉTICO MADRID

TOUR PARIS 
SAINT-GERMAIN

TOUR PREMIER 
LEAGUE LONDRES

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

Todas as viagens incluiem transporte, alojamento, seguro de viagem e acompanhamento de grupo

https://travelgeneration.pt/viagens/barcelonafc-cidade-olimpica/
https://travelgeneration.pt/viagens/tour-real-madrid-atletico-madrid/
https://travelgeneration.pt/viagens/tour-psg/
https://travelgeneration.pt/viagens/tour-premier-league-londres/
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MAIS SOBRE ERASMUS+

VIAGENS 
ERASMUS+
UM PROGRAMA PARA TODOS

Na Travel Generation são 
organizadas viagens dedicadas 
para escolas e grupos de 
estudantes do Programa 
Erasmus+. As viagens podem ser 
tanto para dentro como para fora 
de Portugal.

As viagens podem incluir 
acompanhamento de grupo, 
alojamento, transporte, entre 
outros fatores importantes. 
Cada viagem é possível de 
ser personalizada consoante o 
objetivo de cada grupo.

PASSAGENS AÉREAS 
EM GRUPO

PERSONALIZAÇÃO 
DE VIAGENS

SEGUROS DE VIAGEM ALOJAMENTO

SERVIÇO DE APOIO 
NO AEROPORTO

ACOMPANHAMENTO 
DE GRUPO

https://travelgeneration.pt/erasmus/
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CRIE A SUA PRÓPRIA VIAGEM

VIAGENS 
PERSONALIZADAS
PODE FAZER A SUA 
PRÓPRIA VIAGEM

As Viagens Personalizadas da 
Travel Generation são a opção 
mais individualizada de montar 
uma experiência desde o zero, 
com mais de 10 destinos disponí-
veis. Nelas, é possível personalizar 
a viagem base, os serviços adi-
cionais e as experiências extra 
através do contacto com o staff.

Açores

Bruxelas

Barcelona

Amesterdão

Dublin

Roma

E MUITO MAIS!

https://travelgeneration.pt/personalizar/


www.travelgeneration.pt

geral@travelgeneration.pt      
+351 914023215       

Rua do Conde de Redondo nº46 A, R/C 
 1150-107 Lisboa, Portugal
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