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RNAVT 6671

PROGRAMA:
Partida dos locais de origem em autocarro turismo com
direção a TOMAR. Tempo livre para visitar o Convento de
Cristo (Opcional). Continuação para a QUINTA DO FALCÃO.
Visitas ao Museu do Cavaleiro Tauromático Rui Salvador, à
Sala de Arreios e de Trajes e ao Salão de Exposição de Carros
Antigos com cerca de 150 anos, cavalos, picadeiros, boxes e
galinhas de raça. Pelas 12h30/13h00 será servido o almoço.
APERITIVOS: Miniaturas de rissóis, croquetes e pasteis variados, queijo, azeitonas, enchidos regionais, grelhados com
variedades de pão. Vinho Bº, Martini Bº e Tº, Favaios, Sumos de Frutas e Águas.
EMENTA: Sopa: Sopa de Peixe | Prato de peixe: Bacalhau assado no Forno com couve salteada | Prato de carne:
Nacos de Vitela com puré de Castanhas | Sobremesa: Delícia Gelada (Pão de Ló, gelado de baunilha e coulis frutos
vermelhos) | Bebidas: Vinho Branco e Tinto Vale das Donas, vinho Frisante, sumo, água, cerveja e café.
De tarde, iremos assistir a um Espetáculo Equestre com Sevilhanas, seguido de volteio com atribuição de Diploma de
iniciação à equitação. Finalizamos este dia com castanhas assadas e água pé no picadeiro da Quinta. Em hora a
determinar, regresso aos locais de origem. Fim da viagem e dos nossos serviços.
IMPORTANTE: Obrigatório uso de máscara; todos os nossos parceiros (autocarros, hotéis, guias e demais prestadores de serviços) cumprem
todos os requisitos de segurança e higiene obrigatórios - Selo Clean & Safe; os pagamentos nos museus/monumentos devem ser feitos com
cartão multibanco/crédito, as visitas devem obedecer às diretrizes da DGS, como por exemplo, as restrições em número mínimo e o
distanciamento social. Nos destinos com praias de banho, deve observar as regras de ocupação e utilização no contexto da pandemia da doença
COVID – 19, nos termos do Decreto-Lei nº 24/2020.

O PREÇO INCLUI: Circuito em autocarro de turismo; tudo o que está mencionado no programa; acompanhamento por um
representante da Agência; seguro de assistência em viagem e IVA. O PREÇO NÃO INCLUI: Opcionais, extras de carácter pessoal,
entrada em museus/monumentos e tudo o que não estiver devidamente especificado em “o preço inclui”. A Agência reservase no direito de mudar ou inverter a ordem do programa de visitas em benefício dos clientes. A viagem realiza-se com um
mínimo de 30 participantes.
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