
Natureza - Jardim

FÉRIAS DE VERÃO 2022

Cultura, lazer e diversão 
num só espaço. 

Visita ao Museu

Equitação

Desporto - Campo de Jogos

Espaço Verde

Para Escolas, ATL's, Campos de Férias
e outros grupos organizados.



O programa “Um Dia na Quinta” permite passar um dia completo na nossa quinta. 

Inclui duas atividades principais: visita ao Museu da Música Mecânica e Experiências a Cavalo no

Centro Hípico instalado na nossa Quinta do Rei. Inclui a vertente cultural com visita ao museu e

exploração musical, ouvindo ao vivo os maravilhosos sons dos instrumentos e ainda a possibilidade de

visitarem a exposição temporária patente. As crianças e jovens vão andar a cavalo com a orientação

dos nossos equitadores e fazer jogos e atividade física ao ar livre no campo de ténis/futebol no espaço

verde. O almoço é sugerido em formato de piquenique (a cargo de cada participante/instituição).

Venham passar «Um dia na Quinta». Visita ao museu com música ao vivo, equitação,
jogos ao ar livre, piquenique e muito mais. Diversão garantida!

Visita guiada ao Museu da Música Mecânica

Vamos entrar numa caixa de música gigante! E descobrir uma coleção com mais de 600 instrumentos,

composta por caixas de música, pianos mecânicos, autómatos, fonógrafos, gramofones, e muitas

outras peças de âmbito musical. Vamos conhecer as primeiras máquinas que reproduziram o som e

gravaram pela primeira vez a voz humana. Seriam músicos invisíveis?

Todas as peças expostas estão em pleno funcionamento, restauradas, aptas a tocar e a encantar todos

os que nos visitam. Um museu que é uma verdadeira caixinha de surpresas... musicais! 

Duração da Visita: aproximadamente 1 hora.

Valor: 3,50€/participante (dos 4 aos 18 anos). 

Nota: Esta atividade tem o número mínimo de 15 participantes ou o pagamento do grupo (52,50€).

As férias de Verão estão a chegar! 

Programa "Um Dia na Quinta"

Variantes sem Equitação

Mais informações/reservas:

Meio Dia (visita ao museu + almoço piquenique no exterior): 4,50€/participante

Dia Completo (visita ao museu + almoço + usufruto do Campo de Jogos) 6,00€/participante

Apenas visita ao museu: 3,50€/participante

telefone: 212 381 083 | 960 080 044

email: museudamusicamecanica@gmail.com

Valor: 9,00€/participante (dos 4 aos 18 anos).

Nota: Este programa tem o número mínimo de 20 participantes ou o pagamento do grupo (180€).


