
Lazer e Tempos Livres/Sul TOMAR

TOMAR 2 DIAS - 14 e 15 de Abril

No local da atual Tomar já existiram as cidades romanas de “Nabantia” e “Sellium”. Conquistada aos 
Mouros em 1147 pelo primeiro Rei Português, D. Afonso Henriques, foi então doada aos Templários em 
1159. O Grão-Mestre desta Ordem, Dom Gualdim Pais, iniciou em 1160 a construção do Castelo e 
Convento que viriam a ser a sede dos Templários em Portugal, e posteriormente da Ordem de Cristo, e é 
hoje Património da Humanidade, classificado pela UNESCO. Tomar era um dos bastiões de defesa do País, 
e uma localização defensiva privilegiada, que se desenvolveu e ganhou importância ao longo dos séculos.

Programa Programa de visitas e animação temática

1.º Dia | Almourol | Castelo Templário
Lisboa | 08:30 Concentração em Sete Rios, junto ao
Jardim Zoológico.
Almourol | 10:00
Travessia do rio Tejo e subida ao Castelo para uma 

i it i dvisita guiada.
Almoço em restaurante regional

Após o almoço, visita à vila de Constância | Património: Igreja de Nossa Senhora dos Mártires, Igreja da 
Misericórdia, as Igrejas de Santo António e de São Julião, Casa Memória de Camões, Pelourinho e Ponte 
Metálica sobre o rio Zêzere, importante obra de Gustavo Eiffel.
Jantar com animação medieval na Quinta de Santa Bárbara.

2.º Dia | Tomar, terra de Templários2.  Dia | Tomar, terra de Templários
Visita ao Convento de Cristo e Castelo | Destaque para a charola recentemente recuperada.

Almoço no restaurante “Chico Elias”
Visitas
Igreja de Santa Maria do Olival                        
Igreja de S. João Baptista
Tempo livre para “shopping”

Regresso a Lisboa às 17:00

Alojamento no Hotel dos Templários: 1 noite de alojamento com pequeno-almoço.

A inscrição existente sobre o portão principal do castelo de Almourol, aponta para a conclusão das obras em 
1171, dois anos depois do Castelo de Tomar. Ambas as construções obedecem à mesma linha de arquitetura 
militar templária. Com a extinção da Ordem dos Templários, em 1311, D. Dinis entregou o Castelo à Ordem 
de Cristo.

Jantar medieval “Barão por uma noite”
A animação temática “Barão por uma noite”, pretende recriar um jantar me-
dieval através de uma história suportada por um elenco de animadores numa
ação interativa com os participantes a contribuir para o desfecho. A anima-
mação decorre ao longo do jantar com intervenções dos animadores intercala-
das com o serviço de pratos. A animação inicia-se com a receção do rei e da
rainha. O grupo é dividido em famílias de fações rivais. Todos vestem fral-
diqueira, 1 cor por família. Todas as fações vão ter que apresentar a suaq , p ç q p
Linhagem e justificar a escolha de uma candidata para futura mulher do
príncipe, e de um candidato para donzel da rainha. A animação musical é 
acompanhada de musica medieval ao vivo e encerra com um duo de mala-
baristas para coreografia de dança de fogo.
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Inclui:
Produção e logística do circuito e visitas. Autocarro, alojamento e refeições conforme programa.
Acompanhamento de delegado da nossa organização (guia).
Produção e logística da animação Rei rainha e príncipe (3 personagens) Guarda-roupaProdução e logística da animação. Rei, rainha e príncipe (3 personagens). Guarda roupa,

caracterização e adereços. Dois malabaristas de fogo, duo de música medieval ao vivo.
Fraldiqueiras (túnica) para diferenciação das famílias.

Sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2) € 183.00; Suplemento Single: € 30.00.
Outros sócios auxiliares:
Q t D l ( 2) € 203 00 S l t Si l € 30 00

Custos

Quarto Duplo (x2) € 203.00; Suplemento Single: € 30.00.

Pagamento único a 24 de Abril.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 20,00, 

a título de Taxa de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo
Operador Fuga Perfeita, caso não se consiga substituição em tempo útil.

Inscrições limitadas, a partir das 09:00 de 05 de Março e até às 24h00 do dia 16 de Março.

A 23 de Março informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas
Diversos

A 23 de Março, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam
ocorrer com qualquer dos participantes durante esta viagem.

TOMAR INSCRIÇÕES FECHADAS


