
Iniciamos a nossa visita no Mosteiro de Santa Maria da 
Vitória ou Mosteiro da Batalha, importante monumento 
nacional que integra o Património da Humanidade da 
UNESCO, desde 1983. Mandado erguer em 1386 por D. 
João I de Portugal, como resultado do cumprimento 
de uma promessa feita por este aquando da vitória na 
batalha de Aljubarrota (Batalha Real), travada a 14 de 
Agosto de 1385, a qual garantiu a independência de 
Portugal, sobre o reino de Castela.
Continuamos a nossa viagem até ao Centro de Inter-
pretação da Batalha de Aljubarrota (Batalha Real), 
onde teremos a oportunidade de percorrer o campo de 
batalha contactando com os locais mais importantes que 
a marcaram, o local onde se encontravam inicialmente 
o exército português e o exército franco-castelhano; o 
local onde se posicionou Nuno Álvares Pereira, D. João 
I, os arqueiros ingleses e a ala dos namorados; a posição 
do exército castelhano, da cavalaria castelhana e do Rei 
Don Juan I. 
Após esta experiência mais próxima com a Batalha de 
Aljubarrota, iremos conhecer de forma mais profunda o 
local que lhe dá nome, a Vila de Aljubarrota, local de 
importantes figuras historias 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. Iremos explorá-la através de um 
agradável passeio pelas suas ruas históricas onde os 
edifícios conservam a traça de características medievais.
Deixamos a Vila de Aljubarrota e partimos rumo a Alco-
baça para o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça ou 
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 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. 
Regresso.

Aljubarrota

Batalha

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.
Entrada no Centro de Interpretação da Batalha 
de Aljubarrota.
Não inclui:
Refeições.
Entrada nos claustros do Mosteiro da Batalha 
(6,00EUR p/ pessoa) e do Mosteiro de Alcobaça 
(6,00EUR p/ pessoa). Despesas pessoais.
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Batalha de 
Aljubarrota I

65€*
52€*
45€*
40€*
38€*
36€* *preço por pessoa.


