
ATIVIDADES PARA PEQUENOS GRUPOS COMPOSTOS POR PESSOAS QUE JÁ CONVIVEM HABITUALMENTE (FAMÍLIAS, COLEGAS DE TURMA…) 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO DESTINATÁRIOS PREÇO DURAÇÃO HORÁRIO DE INICIO EXTRAS OPCIONAIS OBSERVAÇÕES 

Visita 
guiada 

particular 

Visita à quinta com participação em várias atividades 
como a  alimentação das cabrinhas, ovelhas e galinhas à 

mão, a recolha dos ovos no galinheiro e a brincadeira 
livre no relvado com os trampolins, tratores a pedais e 

modelos animais,…). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pequenos grupos formados por 
pessoas que já convivem 

habitualmente por pertencerem 
à mesma turma ou à mesma 

“bolha” familiar. 
 
 

50€ até 6 
pessoas, 

acrescendo 6€ 
por cada pessoa 

extra. * 
 

*Crianças até 
aos dois anos 
não contam. 

 

2 horas 
 
 

Aos sábados, 
domingos e 

feriados 
às 11H:30 ou às 

14H:30 
 

De segunda a 
sexta feira, 

durante as férias 
da Páscoa, às 
11H:30 ou às 

14H:30. 

Voltinha de pónei – 3€/criança (a 
partir dos 12 meses e até aos 50 

kg). 
 

Passeio de pónei – 6€/criança (a 
partir dos 3 anos e até aos 50 kg). 

 
As crianças até aos 4 anos devem 
ser acompanhadas por um adulto 

durante a montada.  
 

Ovos -  0,17€/ovo 
 

 
 

As atividades são 
conduzidas por um 

elemento da Quinta da 
Paródia, em privado 

para o grupo em 
questão (o espaço está 

reservado para um 
grupo de cada vez). 

 
Quando autorizado, são 

tiradas fotografias 
durante a atividade 

que são 
posteriormente 

enviadas, via email ou 
WhatsApp, para o 
responsável pela 

reserva. 

Um 
encontro 

com … e os 
outros 

animais da 
quinta 

Visita à quinta + interação com a espécie escolhida. 
…as galinhas… 

… as cabrinhas… 
…coelhinhos… 
-- os póneis... 

25€ para até 4 
pessoas, 

acrescendo 3€ 
euros por cada 
pessoa extra. * 

 
*Crianças até 
aos dois anos 
não contam. 

1 hora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos sábados, 
domingos e 

feriados 
às 10H:00 ou às 

17H:00 
 

De segunda a 
sexta feira, 

durante as férias 
da Páscoa, às 
10H:00 ou às 

17H:00. 

Nos encontros com as galinhas: 
Ovos -  0,17€/ovo 

 
Nos encontros com os póneis: 

Voltinha de pónei ou passeio de 
pónei (ver + info acima). 

Hora do 
recreio com 

os 
pequenos 
animais 

Brincadeira livre no relvado (com os trampolins, tratores 
a pedais, modelo de vaca para ordenha,) + sessão de 

interação com os pequenos animais presentes (coelho, 
galinha e pintainhos ou patinhos, dependendo da 

disponibilidade). 
Não inclui visita à quinta. 

 

Passeio de 
pónei pela 

floresta 

Passeio de pónei na mata da quinta. O passeio começa ou 
termina com uma sessão de maneio. As crianças do 

grupo vão montando alternadamente ao longo do passeio. 

Crianças a partir dos 6 anos (até 
aos 50kg), acompanhadas por 
um pelo menos um adulto. Os 

grupos com mais de uma 
criança devem ser 

acompanhados por pelo menos 
dois adultos. 

25€ euros para 
uma criança e 

um adulto, 
acrescendo 5€ 
euros por cada 

pessoa extra até 
ao limite de 6 

pessoas no 
total. 

 
*Crianças até 
aos dois anos 
não contam. 

 

  
 

Quando autorizado, são 
tiradas fotografias 
durante a atividade 

que são 
posteriormente 

enviadas via email ou 
WhatsApp para o 
responsável pela 

reserva. 
 
 

À boleia na 
Pretita 

A visita à quinta é feita na companhia da Pretita (pónei 
Shetland). O passeio de pónei começa ou termina com 

uma sessão de maneio, sendo a ida ou o regresso até ao 
estabulo feita a pé. As crianças do grupo vão montando 

alternadamente ao longo do passeio pela quinta. 
 
 

Crianças a partir dos 4 anos (até 
aos 50kg), acompanhadas por 

pelo menos um adulto. Os grupos 
com mais de uma criança devem 

ser acompanhados por pelo 
menos dois adultos. 

 

 


