
Saímos rumo a uma das mais emblemáticas vilas portuguesas 
nas colinas da Serra de Sintra preenchida de uma grande varie-
dade de edifícios históricos e sublimes paisagens. Iniciamos a 
nossa visita numa das sete maravilhas de Portugal, o Palácio 
da Pena, construído em torno das ruínas de um antigo Mosteiro 
Jerónimo. Um palácio no topo da serra de Sintra, 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. Seguimos para o centro da vila onde disfrutarão 
de tempo livre para visita das suas belas ruas e almoço.
Após o almoço visitaremos a Quinta da Regaleira, envolta 
em mistério e esoterismo, um espaço único que abrange um 
enorme jardim, um palácio, capela, lagos, túneis, poços, torres, 
esculturas e rochas.
Continuamos a nossa viagem pela costa visitando o Cabo da 
Roca, o ponto mais ocidental da Europa continental, descrito 
por Luís Vaz de Camões como o local “Onde a terra se acaba e 
o mar começa” e a Boca do inferno com toda a sua imponên-
cia e beleza natural. Seguimos a linha de costa até à vila de 
Cascais, antigo retiro de Verão da monarquia portuguesa 
durante o século XIX e um porto da realeza europeia durante 
a Segunda Guerra Mundial. Regresso.

Boca do Inferno

Cabo da Roca

Parque e Palácio da Pena
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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.

Inclui:
Transporte em minivan de 9 lugares.
Água, Wifi, AC e motorista guia.
Entrada na Quinta da Regaleira e Parque e 
Palácio da Pena.
Não inclui:
Almoço. Despesas pessoais.
Visitas guiadas: € 5 p/pessoa no Palácio da Pena 
e € 6 p/ pessoa na Quinta da Regaleira
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Sintra e 
 Costa

180€*
150€*
130€*
115€*
105€*

95€* *preço por pessoa.

Quinta da Regaleira

Cascais


