PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA

TAPADA NACIONAL DE MAFRA

PREÇO POR PESSOA:

68€
Criança até 11 anos: 35€

PROGRAMA:
LOCAL DE ORIGEM, PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA, TAPADA NACIONAL DE MAFRA,
FORTE DO ZAMBUJAL, LOCAL DE ORIGEM
Em hora a indicar, saída em autocarro de turismo com destino a MAFRA, localidade nos
arredores de Lisboa, na chamada Região "saloia", que abastecia a capital de produtos
hortícolas. Pela manhã, iremos até uma conceituada Pastelaria da região para comer um
doce típico “Fradinho”. De seguida, visita guiada ao Palácio Nacional de Mafra, um dos
mais imponentes monumentos do Barroco em Portugal, símbolo do reinado absolutista de D.
João V. Das suas 1200 divisões, realce para a Biblioteca, uma das mais ricas do século
XVIII, com um acervo de cerca de 35 mil volumes, para o Convento, que constitui um
património religioso ímpar no nosso país, a Basílica, obra-prima da arquitectura setecentista
e para os famosos Carrilhões, conjunto único no mundo pelas suas dimensões e beleza do
seu mecanismo. ALMOÇO em restaurante local. De tarde, vamos conhecer a TAPADA
NACIONAL DE MAFRA - criada em 1747, no reinado de D. João V na sequência da
construção do Palácio Real de Mafra, que lhe é contíguo. Conhecida então como Tapada
Real de Mafra, a sua criação teve como objectivo a existência de uma zona de lazer real
vocacionada para a caça e entretenimento da família real e da nobreza. Vamos fazer um
passeio de comboio turístico pelos “trilhos Del Rei D. Carlos”. Este passeio será
acompanhado por um guia percorrendo parte do vale da Tapada por caminhos outrora
percorridos pela corte. O comboio faz uma paragem no Celebredo para visita do Museu de
História onde se encontra uma coleção de carros de tração animal, vários apetrechos
equestres entre outras peças de real importância. Continuação para o FORTE DO
ZAMBUJAL - uma obra militar de arquitetura ímpar. Este forte defendia o desfiladeiro de
Fonte Boa da Brincosa, o vale da Senhora do Porto (ou Senhora do Ó) e a estrada da
Carvoeira. Em horário a determinar, início da viagem de regresso aos locais de origem, na
certeza de termos passado momentos únicos e inesquecíveis com a QUEBRATOUR! Fim da
viagem e dos nossos serviços.
EMENTA DO ALMOÇO:
Entradas: Salgadinhos, Presunto, Queijo fresco, Manteigas, Pão e Azeitonas;
Sopa: Creme de legumes;
Prato Principal: Bacalhau com espinafres e Perna de porco à padeiro;
Sobremesa: Doce ou Fruta;
Bebidas: Vinho da casa, Sumos, Água, Sangria, Cerveja e Café.
QUEBRATOUR VIAGENS E TURISMO, LDA
WWW.QUEBRATOUR.COM
RNAVT 6671
Rua Visconde da Luz, 56
MATRICULADA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE COIMBRA, SOB O NIPC 513 856 358
3000-414 Coimbra - Portugal
Telf. +351 239 091 335 - Telm.: +351 911 710 390 - E-mail: info@quebratour.com

O PREÇO INCLUI:
✓ Circuito em autocarro de turismo;
✓ Almoço em restaurante local;
✓ Entrada no Palácio Nacional de Mafra;
✓ Doce típico “Fradinho”;
✓ Comboio turístico na Tapada Nacional de Mafra;
✓ Acompanhamento por um Guia Intérprete Nacional;
✓ Serviço de Rádio Guias nas visitas;
✓ Acompanhamento por um representante da Agência;
✓ Taxas serviços e IVA;
✓ Seguro de assistência em viagem. – Contudo, temos à
sua disposição um seguro de viagem com melhores capitais
e coberturas. Solicite mais informação junto do seu agente
viagens.
O PREÇO NÃO INCLUI:
✓ Opcionais, extras de carácter pessoal e tudo o que não
estiver devidamente especificado em “O PREÇO INCLUI”;
✓ Testes à Covid-19 no caso de ser necessário e exigido
pelas entidades locais, na altura de realização da viagem.
NOTAS:
✓ O cumprimento deste programa está sujeito a eventuais
regras e condicionamentos por causa da pandemia Covid 19.
✓ Respeitaremos as regras em vigor e impostas por cada
país ou região a visitar.
✓ A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR ou
outro, negativo à Covid 19, não poderá ser considerado
motivo de cancelamento sem custos por parte dos
participantes.
✓ A Agência reserva o direito de alterar a ordem das visitas
em benefício dos clientes.
✓ Os preços poderão sofrer ajustes, mediante as
alterações à lei relativa à lotação dos autocarros.
PARTIDA SUJEITA A UM MÍNIMO DE
45 PARTICIPANTES

