Um dia em
Sintra
Partimos em direção a uma das mais emblemáticas vilas portuguesas nas colinas da Serra de Sintra,
preenchida de uma grande variedade de edifícios
históricos e sublimes paisagens.
Iniciamos a nossa visita na Quinta da Regaleira, classificada como Imóvel de Interesse Público desde
2002, um dos mais incríveis projectos que alguma
vez foram criados, absorvido em mistério e esoterismo, um espaço único que abrange um enorme
jardim, um palácio, capela, lagos, túneis, poços,
torres, esculturas e rochas.
Após esta intensa experiência, desfrutaremos de
tempo livre para visita do centro histórico de Sintra
com as suas belas ruas calcetadas, repletas com
lojas e cafés. Almoço.
Após o almoço iremos visitar uma das sete maravilhas
de Portugal, o Palácio da Pena, construído em torno
das ruínas de um antigo Mosteiro Jerónimo, representa uma das principais expressões do Romantismo
arquitectónico do século XIX. Um palácio no topo
da serra de Sintra, onde se desfruta de um cenário
de influência manuelina e mourisca, fruto do génio
criativo de D. Fernando II e do Barão de Eschwege,
que se inspirou nos palácios da Baviera, nos traços
mouriscos, góticos e manuelinos.
Terminamos a nossa visita no Castelo dos Mouros,
erguido sobre um maciço rochoso durante o séc.
IX pelos Mouros norte africanos para protecção da
cidade de Sintra, de onde se avista a partir das suas
muralhas, uma espetacular paisagem da região de
Sintra.
Regresso.
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180€*
150€*

Parque e Palácio da Pe
na

Castelo dos Mouros
Inclui:
Transporte em minivan de 9 lugares.
Água, Wifi, AC e motorista guia.
Entrada em todos os monumentos do tour.
Não inclui:
Almoço.
Despesas pessoais.
Visitas guiadas nos monumentos do tour,
opcional sob suplemento:
 € 5 p/ pessoa e monumento
 € 6 p/pessoa na Quinta da Regaleira
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.

130€*
115€*
105€*
95€*
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Quinta da Regaleira

*preço por pessoa.
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