
 

 

Descubra a Região 

dos Templários com 

quem a conhece  

melhor 

 

Rota das Aguas 

Os rios Tejo e Zêzere, são dois rios que atravessam a lendária região 

dos Templários. Desde os primeiros dias até hoje desempenharam 

um papel importante e tiveram uma importância fulcral no desenvol-

vimento cultural e económico da região. Banhada por águas calmas 

dos rios Tejo e Zêzere por vezes revoltas quando a situação do clima 

é desfavorável foram crescendo ao longo dos seus cursos de água 

povoados de pessoas que aproveitando os recursos naturais do rio 

aqui lançaram as suas raízes, dando origem ao que apelidando 

Tesouros Ribeirinhos. Como inicio de viagem a sugerimos uma visita 

ao Castelo de Almourol, seguindo-se uma visita á bela e pacata vila 

de Constância onde viveu o poeta português Luis de Camões, segui-

remos depois para Abrantes para uma visita ao castelo e de seguida 

Vila de Rei, onde se encontra o centro geodésico de Portugal, final-

mente, uma visita à bela e histórica Aldeia de Dornes. 

 

  (7 Horas) 

Inicio  e fim em Tomar 

Tour Privado 
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  Email: Info@taxitemplarios.pt 

  Telf: 962124508  /  912702002 

8 Bons motivos para escolher Taxitemplarios para as 

suas viagens  de descoberta 

 Serviço personalizado  

 Reserva antecipada 

 Motorista experiente, certificado e licenciado para operar.  

 Motorista pessoal, altamente qualificado e experiente, com 

profundo conhecimento da historia e dos lugares da região. 

 Serviço de condução privada de táxi até á sua porta.  

 Serviço de 24 horas / 7 dias por semana.  

 Veículo moderno e bem equipado até 4 passageiros.  

 Motorista Multilingue. 

Reservas 

 

Contacto: +351962124508 

                     +351912702002 

Email : info@taxitemplarios          Website:  

www.taxitemplarios.pt 
  

Taxitemplarios — de Vasco  Sénica 

EC Tomar 

Apartado, 17 

 

2300-000 Tomar 

 



 

 

Visite-nos em www.taxitemplarios.pt 

Rota dos Mosteiros 
 

Esta proposta viagem de lazer tem como objectivo dar a conhe-

cer o património arquitectónico da região da Extremadura. Su-

gerimos uma primeira paragem para visitar o Mosteiro da Bata-

lha monumento arquitectónico de rara beleza erigido em 1385, 

no reinado de D. João I. Em seguida rumaremos para Alcobaça 

para visitar o Mosteiro de Alcobaça. Este monumento foi cons-

truído pelos monges da Ordem de Cister, a quem D. Afonso 

Henriques doou estas terras em 1153. Ambos os mosteiros 

são património mundial da UNESCO. 

Segue-se uma viagem para a aldeia piscatória de Nazaré, aqui 

sugerimos uma pausa para o almoço, onde poderá saborear a 

famosa caldeirada á pescador. Após o almoço, iremos visitar a 

bela e histórica Vila de Óbidos, com uma visita ao castelo, aqui 

nós convidamo-lo a provar a melhor "Ginjinha" do mundo.  

 
 8 Horas 
 
Inicio  e fim em Tomar 
 
Tour Privado 

 

 
Rota das Aldeias de Xisto 

 

A nossa proposta de viagem de lazer tem como destino uma 

das mais belas regiões de Portugal a Cadeia de Aldeias do 

Xisto. Estas estão localizados no centro do país, no território 

que se situa entre Castelo Branco e Coimbra. É um território 

essencialmente constituído por montanhas de xisto. Na nossa 

viagem, apenas visitaremos uma parte desse património nu-

ma viagem que esperamos venha a tornar-se inesquecível 

para si. 

O nosso primeiro destino será a aldeia de Xisto da Foz do 

Cobrão, em seguida visitaremos a formação geológica conhe-

cida por Portas de Almourão e em seguida as Portas de Ro-

dão que oferecem aos visitantes paisagens panorâmicas às 

quais é impossível ficar indiferente. 

Finalmente, para terminar a nossa viagem visitaremos a al-

deia de Água Formosa, escondida entre o córrego da Corga e 

córrego da Galega, numa encosta soalheira. Á chegada, so-

mos recebidos pelo silencio, intercalado com o som da água 

entre as pedras dos leitos dos córregos. São evidentes anti-

gas tradições, tais como vários fornos de lenha espalhados ao 

redor da aldeia. 

 

 9 Horas 

 

Inicio  e fim em Tomar 

 

Tour Privado 

 

Rota do Peregrino 
 

Nossa proposta de viagem tem destino Fátima e a região envol-

vente. É um dos mais importantes locais de peregrinação do 

mundo católico. O tour inclui uma visita ao Santuário, depois 

uma visita a povoação de Valinhos / Aljustrel para conhecer a 

aldeia onde nasceram os videntes e visitar as casas onde habi-

taram que se mantem intactas tal como eram na época. 

No regresso faremos uma paragem na cidade de Ourem para 

uma visita a um dos mais belos castelos de Portugal.  

Construído no Sec, XV, o Castelo de Ourém, Teve uma importân-

cia estratégica muito grande sob o comando de D. Afonso IV , 

duque de Ourém. Esta magnifica fortaleza gótica, ficou parcial-

mente destruída após o terramoto de 1755, contudo preserva 

ate hoje grande parte da sua beleza. 

 

 5 Horas 
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