FESTAS DE
ANIVERSÁRIO
As festas de aniversário na Quinta do Rei proporcionam um momento
lúdico de aproximação à Coleção do Museu e ao Centro Hípico. Têm a
duração de 3 horas e podem incluir atividade acompanhada por um
técnico do museu ou equitador qualificado.
Escolha a opção que mais gostar para o seu filho(a)!
Festa para Bebés com História Musicada (até aos 3 anos)
Festa com Visita ao Museu (a partir dos 4 anos)
Festa com Equitação (a partir dos 4 anos)
WWW.MUSEUDAMUSICAMECANICA.COM

FESTAS DE
ANIVERSÁRIO
FESTA COM HISTÓRIA MUSICADA (NOVIDADE!)
Idade recomendada: 0-3 anos (adaptável até aos 8 anos).
Duração: 3 horas, dramatização de história musicada (cerca de 30min)
+ Sala da Música (grande) disponível para lanche (2h30).
Preço: 140€. Horário: de terça a domingo entre as 10h e as 18h
Os sonhos cabem numa caixa de música?
Uma história com audição de caixas de música para encantar e também para encorajar todos
a lutarem pelos seus sonhos!

FESTA COM VISITA AO MUSEU
Idade recomendada: a partir dos 4 anos.
Duração: 3 horas, incluindo visita com audição ao vivo dos instrumentos de música mecânica
(cerca de 1h) + Sala da Música (grande) disponível para lanche (2h).
Preço: 140€. Horário: de terça a domingo entre as 10h e as 18h
(no período da tarde a visita ao museu será a partir das 17h00).
Um dia especial em que o aniversariante será o rei ou rainha da música e poderá em exclusivo
acionar determinadas caixas de música!

FESTA COM EQUITAÇÃO
Idade recomendada: a partir dos 4 anos.
Duração: 3 horas, equitação (cerca de 1 h) + sala disponível para lanche (2 h).
Preço: 140€ (sala grande) ou 120€ (sala pequena) .
Horário: sábados das 14h às 18h, domingos das 9h30 às 18h.
O aniversariante e os seus amigos terão um momento inesquecível com experiências a cavalo no
Centro Hípico e diversão na quinta .
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ESPAÇOS
A Quinta do Rei situa-se em Arraiados (Pinhal Novo). Sendo a sua área envolvente o meio rural, é um local
que transmite serenidade e convida ao contacto com a natureza. Dispomos de vários espaços para a
realização das festas de aniversário.

Auditório

Jardim do Museu

Sala da Música

Campo de Jogos
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Picadeiro com
Sala Equestre

Espaço Verde

FESTAS DE
ANIVERSÁRIO

CONDIÇÕES GERAIS
Preço: Festa com Visita ao Museu e Festa com História Musicada: 140€ (inclui
atividade acompanhada por 1 monitor e sala livre durante 2 horas para o
lanche a cargo da família);
Festa com Equitação: 140€ na sala grande ou 120€ na sala pequena (inclui
atividade acompanhada por 1 equitador e sala livre durante 2 horas para o
lanche a cargo da família)
Participantes: máx. 20 convidados contando com o aniversariante. Mais
convidados acresce valor de 3,5€/ por criança.
A Quinta do Rei possui jardim, espaço verde relvado e campo de jogos com
tabelas de basquete. O museu disponibiliza bolas para jogarem e brincarem no
decorrer do período da festa.

MARCAÇÕES E INFORMAÇÕES
Convidamos pais e aniversariantes a visitar previamente os nossos espaços.
Festas no museu: 960 080 044 / 212 381 083
geral@museudamusicamecanica.com
www.museudamusicamecanica.com
Festas no Centro Hípico: 926 055 555 | geralquintadorei@gmail.com
www.quintadorei.pt
Quinta do Rei – Rua dos Alegrias - Arraiados 2955-281 Pinhal Novo, Palmela
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