07h45 – Partida de Viseu junto da Agência de Viagens Berrelhas
Turismo. Início da Viagem em direção a Mafra, com uma breve
paragem numa área de serviço.
11h30 – Visita Aldeia Típica José Franco também designada por
Aldeia Saloia. Moldada pelas mãos de José Franco, esta pequena
aldeia é, na verdade, um museu a céu aberto. Conta com réplicas
de moinhos de vento, oficinas, loja de venda de peças em barro,
uma adega e padaria, onde é possível degustar o vinho da região
e comer o tradicional pão com chouriço.
12h30 – Almoço em Mafra num restaurante local
14h00 - Visita guiada ao Palácio de Mafra com
duração de cerca de 01h30. O Palácio de Mafra foi
mandado construir no século XVIII pelo Rei D. João V
em cumprimento de um voto para obter sucessão do
seu casamento com D. Maria Ana de Áustria ou a
cura de uma doença de que sofria. É o mais
importante monumento do barroco em Portugal.
Construído em pedra lioz da região, o edifício ocupa
uma área de perto de quatro hectares (37.790 m2),
compreendendo 1200 divisões, mais de 4700 portas e
janelas, 156 escadarias e 29 pátios e saguões. Tal
magnificência só foi possível devido ao ouro do Brasil,
que permitiu ao Monarca por em prática uma política
mecenática e de reforço da autoridade régia.
16H00 – Inicio do concerto a 6 Órgãos com duração de cerca de 1 hora.
Regresso a Viseu ao fim do concerto.

Preço por pessoa:

67€

Notas: A viagem só se realiza com mínimo de 22 participantes

Preço inclui: Viagem de autocarro conforme itinerário, visita Aldeia Típica José Franco, almoço num restaurante local,
visita guiada ao Palácio de Mafra, entrada para assistir ao concerto a 6 Órgãos.
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