
Iniciamos a nossa viagem em direção ao Castelo Medie-
val de Torres Novas uma fortaleza definitivamente conquis-
tada aos árabes em 1190 por D. Sancho I, classificado 
como Monumento Nacional em 16 de Junho de 1910 e 
a partir do qual se pode desfrutar de uma magnifica vista 
sobre a cidade.
Continuamos a visita no Castelo de Almourol, em Vila 
Nova da Barquinha, estabelecido numa pequena ilha, no 
curso médio do rio Tejo, a 18 m acima do nível das águas, 
um dos mais expressivos monumentos militares, evocando 
a Ordem dos Templários em Portugal, que à época da 
reconquista integrava a linha de defesa do Tejo.
Afastamo-nos do Castelo de Almourol rumo a Tomar, terra 
de templários, onde a ligação com as ordens do Templo 
e de Cristo se encontra fortemente vincada no Convento 
de Cristo e todo o seu conjunto monumental, Castelo 
Templário de Tomar, o convento da Ordem de Cristo, a 
cerca conventual, a Ermida da Imaculada Conceição e 
o Aqueduto de Pegões. O Castelo de Tomar e Convento 
de Cristo, sede das ordens religiosas e militares do Templo e 
de Cristo foi classificado como património da humanidade 
e inscrito na lista do património mundial da UNESCO, em 
1983. Tempo livre para almoço.
Após o almoço partimos em direcção a Ourém e seu 
Castelo ou Paço dos Condes de Ourém, considerado um 
dos mais belos castelos portugueses, concedido em 1384, 
por D. João I, junto com o título de Conde de Ourém, ao 
Condestável do Reino, D. Nuno Álvares Pereira. Foi deste 
local que D. Nuno Alvares Pereira, 3º Conde de Ourém, 
partiu para a Batalha de Aljubarrota.
Terminamos a nossa visita no Santuário de Fátima, impor-
tante local de peregrinação, edificado no local onde em 
1917, na Cova da Iria, se deram as aparições de Nossa 
Senhora aos três Pastorinhos. Visita a importantes locais 
como a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, 
onde se encontram os túmulos dos Pastorinhos de Fátima, a 
Basílica da Santíssima Trindade e a Capela das Aparições. 
Tempo livre para práticas religiosas. Regresso.
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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.

Realiza-se de Terça a Domingo.
Inclui:
Transporte em minivan de 9 lugares. Água, Wifi, 
AC e motorista guia.
Entrada no Castelo de Torres Novas, Castelo 
de Almourol, Convento de Cristo e Castelo 
Templário e Castelo de Ourém.

Não inclui:
Almoço (opcional c/suplemento). 
Despesas pessoais.
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Castelos e Mosteiros 
de Portugal I

115€*
84€*
67€*
59€*
54€*
50€* *preço por pessoa.

Convento de Cristo e 
Castelo Templário


