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Arrábida & Sesimbra - Prova
de Vinhos [Meio Dia]

Circuitos Sightseeing : A partir de 58.00€

É impressionante como a apenas 30 minutos de distância da capital de Portugal conseguimos encontrar
estes lugares tão especiais. E queremos mesmo que os conheça.

Duração
Duração: 05h30

Local de Partida
Praça Marquês de Pombal

Guia
 Português  Espanhol  Francês  Inglês

Descrição
Mais um sítio do nosso país cujas palavras que possam existir para descrevê-lo serão sempre insuficientes.
Mas, vamos por partes, para saber o que o espera: começamos por passar a ponte 25 de Abril em direção à
margem sul do Tejo. Não se esqueça de olhar para a sua direita para ver a Foz onde desagua o maior rio de
Portugal, e para a esquerda, onde verá Lisboa de uma perspetiva incrível. Depois, seguiremos para o
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Castelo de Sesimbra, de onde poderá vislumbrar esta vila piscatória onde predominam os tons brancos.
Visitaremos a fábrica de azulejos artesanal e de seguida, deixe-se encantar pela Serra da Arrábida, um
parque natural único, e pela vista sobre a península de Tróia. Em Azeitão, visitaremos as caves, e aqui terá
a oportunidade de fazer uma prova de vinhos da região.

Pontos de interesse
 • Ponte 25 de Abril
 • Castelo de Sesimbra
 • Azulejos
 • Arrábida
 • Caves José Maria da Fonseca
 • Setúbal
 • Ponte Vasco da Gama

Condições
Inclui: 

Pick Up (a confirmar)

Visita Guiada com Guia-interprete Oficial

Prova de Vinhos

Exclui:

Despesas Pessoais

Gratuidade

Frequência
Saída às 14h30

Preços
Adulto: 58,00€
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Entre 01 de abril e 31 de outubro
Terça-feira & Domingo
 

Criança:
Até aos 5 anos: Gratuito
Dos 6 aos 10 anos: 50% do valor do título de viagem


