
Iniciamos a nossa visita em Alcobaça no Museu Nacional 
do Vinho um museu dedicado ao vinho e à vinha, deten-
tor do maior e mais rico espólio vinícola e vitivinícola no 
país. 
Instalado na antiga Adega que José Eduardo Raposo de 
Magalhães mandou edificar em 1874, para desenvolver 
a vinicultura da região.
Permanecendo no tema da enologia em Alcobaça, 
seguimos para a Quinta dos Capuchos, para visita 
à vinha, adega e prova de 3 vinhos com aperitivos. 
Com uma área de vinha de 11 ha, persegue a missão 
de produzir vinhos de alta qualidade - recuperando 
as tradições vitivinícolas de Alcobaça, explorando as 
particularidades edafoclimáticas da Região – e contribuir 
para a diversificação dos produtos da terra. 
Seguimos para as ruínas do castelo de Alcobaça, 
fazendo uma pequena paragem no antigo Convento 
dos Capuchos ou Convento de Santa Maria Madalena 
e a sua Igreja de arquitectura Franciscana, fundado por 
ordem do Cardeal Infante D. Henrique, abade comen-
datário do Mosteiro de Alcobaça, numa antiga quinta 
do mosteiro, a Quinta de Chiqueda, abrigava francisca-
nos capuchos, integrado na Ordem de São Francisco. 
Nas ruínas do Castelo, cuja origem é atribuida por uns 
aos Visigodos e por outros autores aos Muçulmanos, 
contemplaremos uma vista sobre a cidade e a serra dos 
Candeeiros.
Seguimos para o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça 
igualmente conhecido como Real Abadia de Santa 
Maria de Alcobaça, uma das primeiras fundações 
monásticas cistercienses em território português, tendo 
sido iniciada a sua edificação em 1178 pelos monges 
de Cister. Actualmente está classificado como Patrimó-
nio da Humanidade pela UNESCO, como Monumento 
Nacional, pelo IPPAR e a 7 de julho de 2007, foi eleito 
como uma das sete maravilhas de Portugal. Regresso.

Castelo de Alcobaça

Quinta dos Capuchos

Museu Nacional do Vinho

Mosteiro de Alcobaça

22 3 4 5 6 7

Grátis até aos 3 anos. 
50% dos 4 aos 10 anos.

Snack Box (lanche) opcional,  5€ por pessoa.
Preços para saídas do Distrito de Leiria, para 
outros locais consulte-nos.

Realiza-se de Terça a Domingo.
Inclui:
Transporte em minivan de 9 lugares. 
Água, Wifi, AC e motorista guia.
Visita a vinha e adega com prova de 3 vinhos e 
aperitivos. Entrada no Museu Naciomal do Vinho 
e no Mosteiro de Alcobaça.

Não inclui:
Refeições
Despesas pessoais.
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Alcobaça 
Vinícola

80€*
60€*
52€*
48€*
45€*
43€* *preço por pessoa.
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