Palácio Nacional da Pena
OVER

Foto: ATL- Turismo de Lisboa
Het fantastische paleis Palácio da Pena is één van de grootste voorbeelden van de herleving van de Romantiek in de
19e eeuw in Portugal.
Het paleis ligt op de heuvel Monte da Pena en werd gebouwd op de plaats waar vroeger een monnikenklooster stond
van de Orde van Sint Hieronymus. Het was de vrucht van de verbeelding van Ferdinand van Saksen-Coburg-Gotha,
die trouwde met koningin D. Maria II in 1836. Hij raakte verliefd op Sintra en besloot het klooster en de omringende
landerijen te kopen om daar het zomerpaleis van de koninklijke familie te laten bouwen.
Hij paste Portugese architectonische en decoratieve vormen toe in revitalistische stijl (neogotisch, neomanuelijns,
neo-islamitisch, neorenaissance) en rondom het kasteel liet hij een magnifiek park in Engelse stijl aanleggen, met
een grote variëteit aan exotische boomsoorten.
Binnen is het interieur nog zoals de koningen die er woonden het decoreerden. Bijzonder is de kapel, waar nog een
schitterend marmeren albasten retabel te zien is, die toegeschreven wordt aan Nicolau Chanterenne (één van de
architecten van het klooster Mosteiro dos Jerónimos in Lissabon). Ook de muurschilderingen met “trompe l’oeils” en
de tegelbekledingen zijn noemenswaard.
In één van de vleugels van het paleis is tegenwoordig een restaurant gehuisvest, dat een prachtig panorama biedt
over het gebergte Serra de Sintra en de kust.
Contactgegevens
Estrada da Pena 2710-609 Sintra
+351 21 923 73 00
Telefoon:
+351 21 923 73 50
Fax:
E-mail:

info@parquesdesintra.pt

Website:

http://www.parquesdesintra.pt

Sociale Netwerken:

https://www.facebook.com/parquesdesintra

Kenmerken en diensten
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Winkels
Excursies mit Gids
Cafetaria
Restaurant

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
Ontvangstruimte voor personen met bijzondere behoeften
Toegankelijkheid tot ruimtes/diensten
Winkel
Café / bar
Gehandicaptenvoorzieningen
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

Rolstoelgebruikers hebben geen toegang tot het Palácio da Pena omdat er op verschillende plaatsen
trappen zijn. Er zijn rondleidingen op afspraak mogelijk voor personen met bijzondere behoeften.
Het park van het Palácio da Pena is wel toegankelijk en beschikt over verschillende voorzieningen om personen met
beperkte mobiliteit te helpen, zoals opvouwbare rolstoelen en een toegankelijke bus die u naar het paleis brengt.
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