Palácio e Parque de Monserrate
OVER

Foto: ATL- Turismo de Lisboa
Een fantastisch romantisch park gecreëerd door William Beckford, die verliefd was op het gebergte Serra de Sintra.
Het park en het paleis van Monserrate, een oud landgoed met boomgaarden en andere gewassen, werden bedacht
door Gerard DeVisme, die in de 18e eeuw het landgoed verhuurde aan de familie Melo e Castro. Hij werd opgevolgd
door William Beckford, die hier ook gewoond heeft, en door Francis Cook.
Het was Francis Cook, de 1ste burggraaf van Monserrate, die samen met de landschapsschilder William Stockdale,
de botanicus William Nevill en de tuinmeester James Burt, de contrastrijke landschappen in het park creëerde. Hier
voeren bochtige paadjes tussen ruïnes, uithoekjes, watervallen en meren door, die wanorde suggereren.
In de tuinen werden Portugese plantensoorten geplant (o.a. aardbeibomen, hulst en kurkeiken) en soorten uit alle vijf
de continenten. Hier werd als het ware een uitstapje geboden naar o.a. Australië, Mexico en Japan. In totaal zijn hier
meer dan 2500 soorten te vinden.
De muziekzaal in het paleis is zeer de moeite waard, evenals de receptiezalen zoals de Indiase Zaal, de Eetzaal en de
bibliotheek, allemaal op de begane grond. De bezoekers kunnen op de eerste verdieping ook de privé-kamers
bekijken.
Contactgegevens
Estrada de Monserrate 2710-405 Sintra
+351 21 923 73 00
Telefoon:
+351 21 923 73 50
Fax:
E-mail:

info@parquesdesintra.pt

Website:

http://www.parquesdesintra.pt

Kenmerken en diensten
Winkels
Excursies mit Gids
Cafetaria
Restaurant
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Openingstijden
Winter (25 Oktober/1 Maart): 10.00-18.00 uur (laatste ticket 17.00 uur)Zomer (2 Maart/24 Oktober): 10.00-19.00 uur
(laatste ticket 18.15 uur)

Toegankelijkheid
Gereserveerde parkeerplaatsen
Route toegankelijk tot aan de ingang
Gedeeltelijk
Ingang toegankelijk
Totaal
Ontvangstruimte voor personen met bijzondere behoeften
Binnenruimte toegankelijk
Gedeeltelijk
Toegankelijkheid tot ruimtes/diensten
Winkel
Café / bar
Gehandicaptenvoorzieningen
Informatie toegankelijk
Onderwerpen die aangeraakt mogelijk worden
Geschikt voor de ontvangst van
Auditieve handicap
Motorische handicap
Ondersteunende producten / diensten beschikbaar
Visuele handicap
Auditieve handicap
Motorische handicap
Intellectuele handicap
Betalingen
Creditkaarten geaccepteerd

Andere informatie
Er zijn rondleidingen op afspraak mogelijk voor personen met bijzondere behoeften.
Het Parque da Pena is toegankelijk voor toeristen met een beperking en beschikt over verschillende hulpmiddelen
voor mensen met beperkte mobiliteit zoals het Swiss-trac-systeem om aan een manuele rolstoel vast te maken. Er is
ook een toegankelijke elektrische bus die u naar de verschillende toeristische attracties brengt.
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