
Iniciamos com uma visita ao Convento de Cós ou  
Mosteiro de Santa Maria de Coz, onde a sua Igreja é 
o único espaço preservado do antigo cenóbio. A sua 
fundação data da primeira metade do século XIII, com 
o intuito de receber algumas viúvas devotas que asse-
guravam o funcionamento da poderosa abadia de 
Alcobaça. No sec. 1530, foi reconhecido pela Ordem de 
Cister, e elevado a abadia regular.
A pouca distância encontramos a Capela de Santa Rita, 
originalmente chamada de Ermida do Bom Jesus do 
Calvário pelo seu fundador no séc. XVIII, um monge do 
Mosteiro de Alcobaça, Frei Cristóvão do Rosário. Conti- 
nuamos a nossa viagem rumo à Vila de Aljubarrota com 
os edifícios  de características medievais, local de impor-
tantes figuras históricas como a Padeira de Aljubarrota e 
o arquitecto português Eugénio dos Santos, responsável 
pela reconstrução da Baixa Pombalina de Lisboa após o 
terramoto de 1755. 
Antes de almoço teremos ainda tempo para espreitar 
as ruínas do Castelo de Alcobaça, cuja origem gera 
alguma controvérsia, pois embora as lendas locais 
atribuam a construção do primitivo castelo aos Visigo-
dos, outros atribuem-na aos Muçulmanos. Do seu alto 
poderemos apreciar uma bela vista sobre a cidade e 
a serra dos Candeeiros. Almoço tipico com prova de 
doces conventuais.
Após o almoço visitaremos o Mosteiro de Santa Maria 
ou Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça, uma das 
primeiras fundações monásticas cistercienses em terri-
tório português, iniciando-se a sua edificação em 1178. 
Actualmente está classificado como Património 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. 
Terminamos em São Martinho do Porto, com a paisagem 
e envolvência da costa oeste, uma das mais belas praias 
portuguesas com a sua baía em forma de concha, que 
lhe confere propriedades únicas para a experiência 
balnear e de desportos náuticos. 
Tempo livre para passeio. Regresso.

Alcobaça

São Martinho do Porto

Aljubarrota

Cós

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.
Almoço típico com prova de doces conven- 
tuais e ginja de Alcobaça. Entrada em todos os 
monumentos.

Não inclui:
Despesas pessoais.
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Um dia em
Alcobaça

125€*
110€*

95€*
85€*
75€*
70€* *preço por pessoa.


