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EXCURSIE MALVEIRA MARKT EN HET PRACHTIGE PALEIS VAN MAFRA

Reistype: Excursie
Aantal dagen: 1

Bezoek de levendige openluchtmarkt en een monumentaal
paleis
Tijdens een excursie met je partner, vrienden of gezin laat onze deskundige Engelstalige gids je
onderdompelen in de levendige drukte en de sfeer van de grote Portugese openluchtmarkt van Malveira.
Niet ver daar vandaan, geniet je ook van een bezoek aan het monumentale paleis van Mafra .

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

Programma
Voormiddag
Naar de markt van Malveira
Op donderdagochtend komen mensen uit de hele regio naar de
markt van Malveira om fruit, groenten en andere voeding te kopen
en te verkopen. Daarnaast vind je ook heel wat marktkramen met
kleding, meubels en nog veel meer. Een Portugese markt laat je
helemaal onderdompelen in het echte Portugese leven! En de
markt van Malveira is een van de oudste en grootste markten van
het land. Dus, vergeet je boodschappentas en je portemonnee niet!

Middag-Lunc

h

Na een snack op de markt naar het paleis van Mafra
Nadat je de volledige sfeer van de markt hebt opgesnoven en
een hapje hebt gegeten, zetten we onze dagtrip verder naar
Mafra. Hier kun je een bezoek brengen aan het paleis, een
monumentaal barok en neoclassicistisch kasteel-klooster en een
van de grootste koninklijke paleizen. Naast alle kunstwerken en
uitgestrektheid van het paleis valt er nog een hoogtepunt te
bewonderen: de bibliotheek met ongeveer 30.000 zeldzame
boeken gerangschikt in hoge boekenkasten in rococostijl. Net
zoals in de Biblioteca Joanina in Coimbra, houden vleermuizen
de boeken gezelschap. Ze vangen insecten en dragen zo bij aan
het behoud van de historische inhoud.

Namiddag
Waarom het paleis van Mafra werd gebouwd
In 1711 zwoer koning João V van Portugal dat als zijn vrouw, Maria
Anna, een kind zou baren, hij een groot klooster zou laten bouwen.
De koning kreeg een dochter en Mafra een paleis…
Het hele gebouwencomplex, met een vleugel voor de koning en
een vleugel voor de koningin, heeft een oppervlakte van 37.790 m2,
156 trappenhuizen en 1200 kamers inclusief het kloostergedeelte
met ruimte voor 300 Franciscaner monniken. De basiliek heeft zes
historische orgels en twee beiaarden.

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. 18.00 u
☛ Je kunt het hele jaar door van deze tour genieten, maar enkel op donderdag als deze dag niet samenvalt

met een feestdag.
☛ Staat uw accommodatie niet in bovengenoemde plaatsen? Dan maken we graag een omweg om je op te

halen, mits een eventuele toeslag afhankelijk van de afstand. Neem hiervoor en voor de juiste ophaaltijd
contact met ons op!

Goed om weten
☛ Op de markt in Malveira vind je tal van mogelijkheden om te genieten van een heerlijke snack of lunch

aan democratische prijzen.
☛ Uiteraard kun je ook je eigen 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 9 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
✗ Entreegeld paleis van Mafra (gewoonlijk € 6 - 7)
✗ Gids in de musea
✗ Lunch, persoonlijke consumpties en uitgaven

Extra's
+ Extra uur € 30/uur; extra km € 0,95/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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