
ATIVIDADES PARA PEQUENOS GRUPOS PARTICULARES  

ATIVIDADE DESCRIÇÃO DESTINATÁRIOS PREÇO DURAÇÃO HORÁRIO  EXTRAS OPCIONAIS 

Visita guiada 
particular de duas 

horas 

Visita à quinta com interação com os 
vários animais e a participação em 

várias atividades como a alimentação 
das cabrinhas, ovelhas, coelhos, 

porquinhas anãs e galinhas à mão, a 
recolha dos ovos no galinheiro e a 

apanha de morangos (mediante 
disponibilidade). Sobrando tempo, as 

crianças poderão brincar com os 
trampolins, tratores a pedais e modelo 

de vaca para ordenhar e no parque 
infantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pequenos grupos formados por pessoas 
que já convivem habitualmente. 

50€ para um grupo de até 5 pessoas, 
acrescendo 6€ por cada pessoa extra. * 

 
 

2 horas 
 
 

Todos os 
dias, em 
horário a 
combinar. 

 
 

Voltinha de pónei (nas visitas de 
uma e duas horas) - 1.ª criança– 

5€; 2.ª criança e seguintes - 
3€/criança (a partir dos 12 meses 

e até aos 50 kg)  
 

Passeio de pónei pela quinta ou 
pela floresta (nas visitas de duas 

horas) 
 –10€/passeio (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.  

 
 
 
 

Produtos da quinta mediante 
disponibilidade: 

Dúzia de ovos - 2,20 €; 
Abóboras – 1,89 euros/kg; 
Morangos – 5,5 euros/kg. 

 
 

Tempo extra para lanche/ cantar 
os parabéns e ou utilização do 
parque infantil – 28 euros/hora 
para um grupo de até 3 pessoas, 
acrescendo 4€ por cada pessoa 

extra. 
  

Visita guiada 
particular de uma 

hora 

Visita a parte da quinta + duas das 
seguintes atividades à escolha: 

- Interação com as galinhas e recolha 
dos ovos (mediante disponibilidade): 

- Alimentação das cabrinhas e ovelhas; 
- Interação com os coelhinhos e 

porquinhas anãs; 
- Interação com os patinhos e ou 

pintainhos (mediante disponibilidade); 
- Interação com os póneis; 

- Apanha dos morangos (mediante 
disponibilidade); 

- Brincadeira livre no parque infantil e 
no relvado com os trampolins, tratores a 
pedais e modelo de vaca para ordenhar.  

28€ para até 3 pessoas, acrescendo 4€ 
por cada pessoa extra. * 

 

1 hora 
 

Passeio de pónei 
pela floresta e ou 

pela quinta 

Passeio de pónei na mata e ou pela 
quinta. O passeio começa ou termina 

com uma pequena sessão de maneio. As 
crianças do grupo vão montando 

alternadamente ao longo do passeio. 

Crianças a partir dos 3 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. 

30€ para uma criança e um adulto, 
acrescendo 5€ por cada pessoa extra* 

1 hora 

* Crianças com idade inferior a 18 meses não contam.   


