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ENCANTOS PALACIANOS   

Data: 27 abril a 01 maio 2020 Partidas: Bragança | Macedo de Cavaleiros | Mirandela | Vila Real

 

Itinerário: 
Lisboa é uma cidade especial com particularidades únicas, tais como, o som dos elétricos antigos a subir e a descer as
ruas empedradas, o património arquitetónico, o eco do Fado em vários pontos da cidade é sem dúvida um autêntico
tesouro. Venha connosco visitar todo um legado daqueles que habitaram a cidade ao longo dos séculos, belos palácios,
encantadores jardins e o rio Tejo como pano de fundo. Desfrute de todas as particularidades tão especiais que tornam
Lisboa única.
 
1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | OEIRAS 
Saída em direção a Oeiras. Almoço livre em circuito. Jantar e alojamento no INATEL Oeiras.
 
2º DIA – OEIRAS | AJUDA | SANTA CLARA | RESTAURADORES | OEIRAS 
De manhã, saída em direção à freguesia da Ajuda em Lisboa. Visita guiada ao Palácio Nacional da Ajuda, edifício neoclássico que
foi residência oficial da família real portuguesa. Almoço em restaurante. De tarde, visita ao Panteão Nacional, acolhendo os
túmulos de grandes vultos da História portuguesa, ocupa o edifício originalmente destinado para igreja de Santa Engrácia. Após
visita, paragem nos Restauradores, para algum tempo livre no Chiado ou na Praça do Rossio – o coração da baixa lisboeta.
Regresso ao INATEL Oeiras. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – OEIRAS | MAFRA | OEIRAS 
Pela manhã, visita guiada ao Palácio Nacional de Mafra, construído há mais de 300 anos pelo rei D. João V para cumprir um voto
de sucessão. Visite este conjunto arquitetónico barroco, formado pelo Paço Real, Basílica e Convento. O palácio possui
importantes coleções de escultura italiana, de pintura italiana e portuguesa, uma biblioteca única, bem como dois carrilhões, seis
órgãos históricos e um hospital do século XVIII. Continuação do circuito até à Malveira para almoço. Após o almoço, visita à
Tapada de Mafra. A Tapada de Mafra foi criada em 1747 também pelo rei D. João V, este espaço foi um complemento ao Palácio
Nacional de Mafra. Tinha como principal objetivo ser um espaço de recreio venatório do Rei e da sua corte e ainda de fornecer
lenha e outros produtos ao Convento. Passeio em comboio turístico. Regresso a Oeiras. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – OEIRAS | QUELUZ | SINTRA | OEIRAS 
Saída de manhã para visita ao Palácio Nacional de Queluz e aos seus jardins históricos, um dos exemplos mais extraordinários da
ligação harmoniosa entre paisagem e arquitetura palaciana em Portugal. Almoço em restaurante. De tarde, visita ao Palácio
Nacional de Sintra. Situado no centro histórico da Vila de Sintra, este monumento foi construído durante a ocupação dos Mouros,
sendo que a traça que hoje lhe conhecemos é fruto de três obras sucessivas de ampliação. O Palácio possui o maior conjunto de
azulejos mudéjares do país e as suas chaminés constituem um dos ex-libris de Sintra. Tempo livre. Regresso a Oeiras. Jantar e
alojamento.
 
5º DIA – OEIRAS | REGRESSO 
Regresso com almoço livre em circuito.
 
Mínimo de 35 participantes.
 
NOTA: por motivos alheios à Fundação INATEL o programa poderá sofrer alterações.
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PREÇO POR PESSOA DESDE: : 393 € 

O preço inclui:
circuito em autocarro;
4 noites de alojamento no INATEL Oeiras;
refeições: 3 almoços e 4 jantares com bebidas incluídas;
passeios e visitas conforme itinerário;
ingressos: Palácio Nacional da Ajuda; Panteão Nacional; Palácio Nacional de Mafra; Tapada Nacional de Mafra; Palácio
Nacional de Queluz e os seus jardins; Palácio Nacional de Sintra;
rádio-guias;  
guia INATEL;
seguro de viagem.
 

O preço não inclui: 
taxa de reserva (10€);
quaisquer serviços não mencionados.


