Montes e Vales

passeio guiado

Lisboa Medieval
20 de Janeiro 2013
das 10 às 13h
Nesta visita guiada ao bairro de Alfama iremos recuar
no tempo ... estaremos então em 1147 e D. Afonso
Henriques fala aos Cruzados que a caminho da Guerra
Santa estacionaram no Estuário do Tejo. Fala-lhes de
um fabuloso tesouro que os infiéis detêm para lá das
muralhas que defendem os dezasseis hectares da cidade
de Lisboa.
Dentro das muralhas, a sul de uma das colinas, situa-se
uma grande mesquita de sete cúpulas, Aljama.
Após a derrota do invasor muçulmano, Lisboa conhece
profundas transformações, vivem-se tempos que agora
iremos recordar.

PREÇO, RESERVAS e cancelamento

DURANTE O EVENTO

Reservas e informações:

Mais do que uma visita guiada, é uma conversa entre o Guia e
os participantes contando a fantástica evolução da cidade na
época medieval.
Será dada alguma documentação que permita aos
participantes seguir o percurso orientando-se pelas ruelas
identificar os vários pontos que são identificados.
Durante o evento está prevista uma breve paragem num café/
pastelaria onde quem quiser poderá tomar café, comer algo
ou servir-se dos lavabos.
Adequado a participantes com acima dos 12 anos.
Só são aceites inscrições de menores desde que acompanhados
pelos pais ou tutores.

Preço
Grupos com 4 ou menos elementos

12€/pessoa

Grupos com 5 ou mais elementos

10€/pessoa

Crianças (independente da dimensão do grupo
e não contam para dimensão do grupo):
até ao final do ano em que faça 6 anos de
idade

gratuito

do primeiro dia do ano em que faça 7 anos
até ao último dia do ano em que faça 11
anos de idade

8€/pessoa

geral@montesevales.com

+351 914 794 553

Máximo de 20 inscrições realizadas até ao dia 17/01/2011, data
limite de reserva.
A inscrição será considerada apenas com o respectivo
pagamento.

Cancelamento:
100% devolução até ao final do dia anterior do limite de reserva.
Sem lugar a devolução a partir do dia do limite da reserva.
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