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EXCURSIE TOMAR, FÁTIMA EN DE MIRA GROTTEN – PORTUGAL

Excursie Tomar, Fátima en de Mira grotten Portugal

Reistype: Excursie

Als voorbereiding op de excursie Tomar, Fátima en Mira grotten neem je

Aantal dagen: 1

best een stevig ontbijt en trek je je wandelschoenen aan! Voor een
privédagtrip met je partner of gezin vol fascinerende
bezienswaardigheden, cultuur en geschiedenis.

Voor privérondleiding van 1 t/m 7 deelnemers: vanaf € 34,15 per persoon.

Programma
Voormiddag
Tomar, het hoofdkwartier van de Tempeliers
We beginnen onze excursie met een bezoek aan het Convento de
Cristo en het kasteel in Tomar, dat tot het UNESCO Werelderfgoed
behoort. De bouw van het complex werd in 1160 gestart en werd
later het hoofdkwartier van de Tempeliers en de Orde van Christus.
Een van de belangrijke historische figuren die een voorname rol
heeft gespeeld in de Ridderorde van Christus, was Hendrik de
Zeevaarder. Als grootmeester en initiator investeerde hij de
inkomsten van de orde in de vele ontdekkingsreizen, die het
Portugese wereldrijk inluidden. Maar er is tijdens deze dagtrip nog
veel meer te vertellen!

Voormiddag

en lunch

Onze gids brengt alles in deze excursie tot leven
Dit wordt beslist een boeiende dagtrip. Met zijn levendige
verhalen brengt onze enthousiaste gids de historisch belangrijke
plaats Tomar weer tot leven. Naast alle relevante historische
details over de burcht en het klooster krijg je ook de kans om
sommige relieken en ruimten te fotograferen.

Namiddag
Na de lunch naar Fátima
Na een snelle lunch in het stadscentrum van Tomar zetten we onze
excursie verder naar Fátima. Dit wereldberoemde bedevaartsoord
is de plaats waar de Maagd Maria aan drie herderskinderen
verscheen tussen mei en oktober 1917. Tijdens deze verschijningen
deelde Onze-Lieve-Vrouw van Fátima drie geheimen aan hen mee.
Het laatste wonder dat plaatsvond op 13 oktober 1917 was het
zonnewonder. Toen een menigte zich rond de herderskinderen had
verzameld, leek het alsof de zon naar beneden tuimelde in de
richting van de aarde.
We bezoeken het enorme plein met de open kapel, de originele
kerk, waar de herderskinderen begraven zijn, en de ultramoderne
kathedraal. Wil je wat tijd voor jezelf om te mediteren, te bidden of
een kaars aan te steken? Dat kan!

Late namidd

ag

Van door de mens gebouwde kathedralen naar de
natuurlijke grotten van Mira
De laatste halte van deze excursie is een bezoek aan de grotten
van Mira in de Serra d'Aire. De grotten zijn de grootste van
Portugal en vormen een ware ondergrondse kathedraal. Ze
werden pas in 1947 ontdekt en dalen tot 180 meter diep onder
de grond.
De grotten zijn sfeervol verlicht met gekleurde lampen die de
schoonheid van de honderden stalagmieten en stalactieten
benadrukken. Ontdek de bijzondere vormen die over miljoenen
jaren ontstaan zijn en geniet van het kabbelende water van de

Rio Negro die uitmondt in het ondergrondse meer.

Praktische info
☛ Je wordt opgehaald aan en teruggebracht naar je verblijfsaccommodatie in São Martinho do Porto/Salir

do Porto
☛ Ophaaluur: 09.00 u
☛ Retourtijd aan je verblijfsaccommodatie: ca. 17.30 u
☛ Je kunt het hele jaar door van deze dagtrip genieten, behalve op maandag en op feestdagen
☛ Ligt je verblijfsaccommodatie niet in de bovenvermelde stadjes? Dan maken we graag een omweg om je

op te halen mits een eventueel supplement in functie van de afstand. Neem hiervoor en voor het juiste
ophaaluur contact met ons op!

Goed om weten
☛ In Tomar vind je leuke restaurantjes en lunchbars waar je een kleine snack kunt eten aan democratische

prijzen
☛ Wil je de tijd van je dagtrip optimaal benutten, dan kun je uiteraard ook altijd je picknick meebrengen

Prijs per aantal deelnemers
Op basis van 1 deelnemer(s): € 239,00 per persoon, per dag
Op basis van 2 deelnemer(s): € 119,50 per persoon, per dag
Op basis van 3 deelnemer(s): € 79,65 per persoon, per dag
Op basis van 4 deelnemer(s): € 59,75 per persoon, per dag
Op basis van 5 deelnemer(s): € 47,80 per persoon, per dag
Op basis van 6 deelnemer(s): € 39,85 per persoon, per dag
Op basis van 7 deelnemer(s): € 34,15 per persoon, per dag

Inclusief
✓ Begeleide excursie van 8,5 uur met persoonlijke gids gedurende je stadsbezoeken en overal waar

toegelaten (in musea worden geen privégidsen toegelaten)
✓ Begeleiding in het Engels
✓ Ophalen aan en terugbrengen naar je verblijfsaccommodatie in São Martinho do Porto/Salir do Porto
✓ De verplaatsingen naar de verschillende plaatsen, inclusief brandstof, tolgeld voor snelwegen,

parkeerkosten, passagiersverzekering en persoonlijke chauffeur

Exclusief
✗ Toegangsprijs musea en grotten van Mira (meestal 6 à 7 euro)
✗ Gids in de musea
✗ Lunch, persoonlijk verbruik en uitgaven

Extra's
+ Extra uur aan 30 euro/uur; extra km aan 0,95 euro/km
+ Transfer van en naar je verblijfsaccommodatie op een andere locatie dan São Martinho do Porto/Salir do

Porto

Reserveer goed op
tijd!!
De excursies, minitrips en speciale reizen van Jinah Trans worden steeds populairder. Om teleurstellingen
te voorkomen, reserveer je best ruim van tevoren!

Onze andere excursies
Is dit niet de begeleide dagtrip die je in gedachten had? Bekijk dan zeker ook onze andere excursies. Vind je
nog steeds je gading niet, contacteer ons dan! We stellen graag een excursie op maat voor je samen.
Jinah trans verzorgt standaard uitstappen tot 7 personen. Ben je met een grotere groep? Contacteer ons
dan!
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