
Quinta do Falcão
com Saúde, Cavalos
e Vinho

PROGRAMA INCLUI:
• Autocarro de turismo para todo o percurso;
• Dia de atividades na Quinta do Falcão conforme 
o programa;
• Almoço no salão principal;
• Kit higienização Covid-19.

NOTA SANITÁRIA:
Os nossos programas observam as normas da 
DGS, ao que somamos o Selo Clean and safe e o 
nosso próprio plano de contingência. 

CANCELAMENTO POR RAZÃO DE FORÇA MAIOR:
No caso das condições associadas ao atual 
estado de pandemia não permitirem a realização 
da viagem ou puserem em causa a integridade 
sanitária dos potenciais participantes, a viagem 
será cancelada e as verbas pagas restituídas aos 
mesmos, num prazo de 14 dias de acordo com a 
legislação vigente. Para o efeito informaremos 
as datas limite associadas a tal compromisso, 
aquando da sua inscrição. 
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30 DE MAIO 2021

 MÍNIMO 20 PESSOAS 82,50€

1º DIA – LISBOA / TOMAR 
(QUINTA DO FALCÃO) / LISBOA

Em hora e local a indicar, partida 
em autocarro privativo para um 

dia diferente e animado. Chegada 
à Quinta do Falcão em Tomar, 

propriedade agrícola carismática, 
a Quinta do Falcão dispõe de um 

conjunto arquitetónico rústico, 
típico da região, vasto e adaptado 

à realização de eventos diversos, 
onde a nota dominante é o conforto 

e a distinção. Recepção no Museu do 
Cavaleiro Tauromáquico Rui Salvador pelas 

11h00.  Visita à quinta, começando pela sala 
dos arreios e dos trajes, salão de exposições 
de carros antigos, cavalos, picadeiros, boxes 
e galinhas de raça. Seguimos para o almoço 
no salão principal. Pelas 16h00 assistiremos 
a um espetáculo equestre com sevilhanas no 
Picadeiro Principal. Continuamos com um 
volteio e atribuição de Diploma de iniciação 
à equitação a entregar posteriormente. 
Regresso a Lisboa ao final do dia.

 MÍNIMO 30 PESSOAS 75€

TOMAR
COM VITOR CASUL

Localizada na margem esquerda do Rio Nabão e datada de finais do 
Século XIX, a “Quinta do Falcão” foi fundada por uma família com o 
mesmo nome. Posteriormente, por volta de 1920, esta propriedade 
foi adquirida pela família Salvador e pela família Ferreira, que aí se 
estabeleceram, dando origem ao lugar hoje denominado Quinta do 
Falcão. A família Salvador dedicou-se essencialmente à agricultura, 
e ao comércio de animais, no qual José Salvador se notabilizou.
José Salvador iniciou e consolidou a sua Ganadaria e a sua Cou-
delaria com o maior carinho e construiu as infraestruturas ne-
cessárias para que os seus filhos pudessem no futuro dar con-
tinuidade à sua obra.


