
Ÿ Preço p/pessoa: 12,50 € (mínimo 40 pessoas)

OBSERVAÇÃO DOS GOLFINHOS DO SADO

Ÿ Preço p/pessoa: 15,00 € (mínimo 30 pessoas)

CANOAGEM - PORTINHO DA ARRÁBIDA

Ÿ Preço p/pessoa: 20,00 € (Mín.12/máx.28 participantes. Grupos com mais de 28 participantes - consulte-nos!)

NOS TRILHOS DA SERRA DA ARRÁBIDA

Ÿ Preço p/pessoa: 20,00 € (mínimo 20 pessoas)

NA ROTA DAS CEGONHAS

Ÿ Preço p/pessoa: 20,00 € (Mín.12/máx.28 participantes. Grupos com mais de 28 participantes - consulte-nos!)

Transporte (com início em Tróia) em viaturas 4x4 para as Ruínas Romanas de Tróia. Visita ao complexo 
habitacional, industrial e religioso que nos revela os modos de vida romanos do Séc. I ao Séc. VI, 
naquele que foi um dos mais importantes centros de produção de preparados piscícolas do Império 
Romano.

Ÿ Preço p/pessoa: 25,00 € (Mín.15/máx. 24 participantes)

PROGRAMAS (Todos estes programas podem ser conjugados entre si):

TRÓIA ROMANA

Passeio a bordo do “MIL ANDANÇAS” pela costa da Serra da Arrábida e Reserva Natural do Estuário do 
Sado para observação dos “Roazes-Corvineiros”, os simpáticos “Golfinhos do Sado”.

Passeio guiado em viaturas 4x4 em pleno Parque Natural da Arrábida (com início em Setúbal). Visita a 
um centro de artesanato e a uma antiga quinta com produção de queijo, vinho, fruta e criação de 
animais, bem como a trilhos da Arrábida há muito perdidos no tempo...

Passeio guiado em viaturas 4x4 em plena Reserva Natural do Estuário do Sado (com início em Tróia). 
Observação de Cegonhas, Garças, Flamingos e Corvos Marinhos na maior extensão contínua de arrozais 
a sul do Tejo. Visita à Comporta e ao porto de pesca palafítico da Carrasqueira.

Ÿ Preço p/pessoa: 20,00 € (Mín.12/máx.28 participantes. Grupos com mais de 28 participantes - consulte-nos!)

Passeio de canoa na costa do Portinho da Arrábida (uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal - Praias e 
Falésias) em pleno Parque natural da Arrábida. (transporte não incluído).

stes programas de educação ambiental são vocacionados para grupos escolares do pré-

Eescolar ao universitário. Têm como finalidade explorar e dar a conhecer as áreas protegidas 
da Reserva Natural do Estuário do Sado e do Parque Natural da Arrábida, bem como a 

comunidade de Roazes-Corvineiros que habitam durante todo o ano a baía de Setúbal - Uma das 
Mais Belas Baías do Mundo!

Faça-nos uma visita e passe Um dia na Natureza...
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- Estas visitas estão sujeitas a disponibilidade e poderão ser transferidas para datas posteriores às previstas 
em caso de condições atmosféricas adversas e/ou outros motivos. Eventuais mudanças serão informadas no 
mais curto espaço de tempo possível;

ondições Gerais:

C
- Dias de Operação: 2ª a 6ª feira (exceto feriados, pontes e épocas festivas), durante o período letivo;
- Duração: meio-dia (manhã ou tarde);
- Informações e reservas: geral@SadoArrabida.pt ou 265 490 406;
- Pagamento: Sinalização de 50% com a adjudicação / 50% até ao dia da atividade;

Notas:

- Os valores apresentados incluem IVA à taxa em vigor.

Conselhos Úteis: Trazer roupa prática, agasalho, chapéu, água, calçado com sola de borracha, protetor 
solar (no verão) e máquina fotográfica. 
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