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Este Tour 4x4 pode ter início em Lisboa, seguindo depois para a Serra da Arrábida.  

Pontos de interesse:  

 

 - Caves José Maria da Fonseca (degustação de vinhos) 

 - Parque Natural da Arrábida  

 - Portinho da Arrábida  

 - Vila de Sesimbra (almoço livre) 

 - Parque Marinho Professor Luiz Saldanha (de barco) 

Jipe 

Barco 

Vinhos 

Guias 

Seguro  

Arrábida Full Day 

Duração - 1 dia 

Nível - Baixo 

Min - 2 pessoas 

Preço - 85 € € 

 4x4 
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Jipe 

Vinhos 

Guias 

Seguro  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Baixo 

Min - 2 pessoas 

Preço - 40 € 

Pick-up Lisboa - 15 €/pax 

Tour Arrábida 
4x4 

Passeio pela Serra da Arrábida, com paragens nos seguintes pontos de interesse:  

 

 - Caves José Maria da Fonseca (degustação de vinhos) 

 - Parque Natural da Arrábida  

 - Portinho da Arrábida  

 - Castelo de Sesimbra  
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Passeio na zona do Cabo Espichel e Serra da Arrábida com os seguintes pontos de  

interesse:  

 

 - Castelo de Sesimbra  

 - Cabo Espichel (pegadas de dinossauros) 

 - Aldeia do Meco 

 - Parque Natural da Arrábida  

Jipe 

Guias 

Seguro  

Tour Maravilhas do Cabo 
 4x4 

Duração - 1/2 dia 

Nível - Baixo 

Min - 2 pessoas 

Preço - 35 € 

Pick-up Lisboa - 15 €/pax 
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Arrábida de Bicicleta 
BTT 

Os passeios em BTT são vantajosos por diminuir o tempo/distância entre zonas de maior 

interesse, desde o planalto do Cabo Espichel até à Serra da Arrábida existe muito para 

explorar.  

Nestes passeios os guias fazem a interpretação da fauna, da flora e geologia local, 

acrescentando histórias e lendas que provavelmente não vai esquecer.  

Divirta-se nesta aventura pela Natureza.  

 

Bicicleta 

Capacete 

Guias 

Seguro  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Baixo/Médio 

Min - 2 pessoas 

Preço - 75 € 
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Este passeio de barco semirrígido parte em busca dos golfinhos que novamente se  

começam a encontrar na costa da Arrábida (atual parque marinho).  

Iremos rumar aos pontos mais conhecidos de avistamento, no entanto, sendo os golfinhos 

um animal selvagem, existe sempre o risco de não se conseguirem avistar.  

Este programa marca o retorno dos cetáceos à fabulosa costa da Arrábida.  

Barco 

Colete 

Skipper 

Seguro  

Observação de Golfinhos 
 Barco 

Duração - 2/3 Horas 

Nível - Baixo 

Min - 4 pessoas 

Preço - 35 € 

Pick Up Lisboa - 25 €/pax 

8 



Passeio em barco semirrígido ao longo da l inha de costa da Arrábida, na área do Parque 

Marinho Prof. Luiz Saldanha.  

Este passeio permite-nos desvendar as enseadas, encostas escarpadas e antigos abrigos 

de pescadores. Podemos ainda vislumbrar algumas praias que nos remetem a locais exó-

ticos com paisagens naturais únicas.  

Uma viagem pela natureza e cultura marinha.  

Barco 

Colete 

Skipper 

Seguro  

Duração - 2 Horas 

Nível - Baixo 

Min - 2 pessoas 

Preço - 27 € 

Enseadas da Arrábida 
Barco 
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Fun Boat 
Barco 

Um passeio de barco semirrígido totalmente FUN. Para além da interpretação da costa e 

da possibil idade de paragem para um mergulho este passeio inclui uma boia de reboque 

para quem quer experienciar a costa de uma forma mais divertida.  

Duração - 2 Horas 

Nível - Baixo/Médio 

Min - 4 pessoas 

Preço - 45 € 

Barco 

Colete 

Boia 

Skipper 

Seguro  
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Passeio em barco semirrígido ao longo da l inha de costa de Sesimbra e até ao Cabo  

Espichel, na área do Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha, com paragem de 1 hora para um 

merguho numa das praias selvagens ou enseadas de águas cristal inas.  

Barco 

Colete 

Skipper 

Seguro  

Duração - 3 Horas 

Nível - Baixo 

Min - 4 pessoas 

Preço - 35 € 

Praias Secretas 
Barco 
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Canoagem de Mar na área do Portinho da Arrábida, em pleno Parque Marinho Professor 

Luíz Saldanha.  

Este percurso leva-nos a conhecer praias de poente a nascente da Serra e outras curiosi-

dades como histórias e lendas.  

 

Canoa sit-on-top 

Encosto 

Colete 

Pagaia 

Saco Estanque 

Guia 

Seguro  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Baixo 

Preços por pessoa: 

 2 a 4  - 50 € 

 5 a 7  - 35 € 

 mais 7 - 25 € 

Arrábida Mar 
 Canoa 
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Lagoa de Albufeira 
Canoa 
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Canoagem na Lagoa de Albufeira (águas confinadas), caracterizada como uma zona húmi-

da de importância internacional para a avifauna, onde se podem observar espécies l imí-

colas.  

A Lagoa oferece também um elevado valor paisagístico, sendo também uma importante 

área de reprodução de peixes e bivalves.  

Poderemos observar de perto os viveiros ali instalados e perceber o seu funcionamento.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Baixo 

Min - 8 pessoas 

Preço - 25 € 

Canoa sit-on-top 

Encosto 

Colete 

Pagaia 

Saco Estanque 

Guia 

Seguro  



Passeio de canoa ao longo da l inha de costa de Sesimbra. Este passeio desenvolve -se na 

área do Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, riquíssimo em vida marinha e repleta 

de grutas e paisagens de uma beleza inesperada.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Baixo/Médio 

Preços por pessoa: 

 2 a 4 - 50 € 

 5 a 7 - 35 € 

 mais 7 - 25 € 

Sesimbra Selvagem 
 Canoa 

Canoa sit-on-top 

Encosto 

Colete 

Pagaia 

Saco Estanque 

Guia + Barco 

Seguro  
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Sesimbra Selvagem (1 dia) 
Canoa 

Passeio de canoa ao longo da l inha de costa de Sesimbra. Este passeio desenvolve -se na 

área do Parque Marinho Professor Luiz  Saldanha, riquíssimo em vida marinha.   

Repleto de grutas e paisagens de beleza inesperada, iremos levá -lo a visitar 3 praias  

selvagens (Ribeiro de Cavalo, Cova da Mijona  e Penedo).  

Duração - 1 dia 

Nível - Médio 

Min - 8 pessoas 

Preço - 40 € 

Canoa sit-on-top 

Encosto 

Colete 

Pagaia 

Saco Estanque 

Guia + Barco 

Seguro  
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Passeio pedestre no planalto e Santuário do Cabo Espichel, passando pelas pistas de 

pegadas de Dinossauros, com identif icação de fauna, flora, interpretação histórica e cul-

tural do Santuário e pegadas.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Baixo 

Preços por pessoa: 

 2 a 4 - 40 € 

 5 a 7 - 20 € 

 mais 7 - 10 € 

Caminho dos Dinossauros 
 Pedestre 

Guias 

Seguro  
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Andando na Chã 
Pedestre 

Passeio pedestre na Chã dos Navegantes (zona do Cabo Espichel) que nos irá levar a 

visitar um antigo forte junto ao mar. Este passeio inclui identif icação de fauna, flora, 

interpretação histórica e cultural do Santuário do Cabo Espichel e do Forte da Baralha.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Médio 

Preços por pessoa: 

 2 a 4 - 40 € 

 5 a 7 - 20 € 

 mais 7 - 10 € 

Guias 

Seguro  
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Este passeio leva-nos ao Fojo que fica situado entre a Serra da Arrábida e a Serra do 

Risco. Iremos passar por magníficas paisagens escarpadas e vales onde a flora autóctone 

está bem presente.  

Visitaremos ainda antigas pedreiras manuais de brechas (mármore de Arrábida) e antigos 

casais agrícolas, situados nas belas terras do risco. Um percurso diferente que nos mos-

tra a beleza de duas serras únicas.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Baixo/Médio 

Preços por pessoa: 

 2 a 4 - 40 € 

 5 a 7 - 20 € 

 mais 7 - 10 € 

Fojo e a História do Risco 
 Pedestre 

Guias 

Seguro  
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Maravilhas do Cabo 
Pedestre 

Neste percurso pedestre iremos conhecer a envolvência e costas sul e norte do Cabo 

Espichel, onde podemos encontrar pegadas de dinossauros, plantas endémicas (únicas no 

mundo) e antigos fortes. Iremos passar por vales e ribeiras onde se podem identif icar 

uma série de espécies que aqui se abrigam. Um passeio para conhecer as duas vertentes 

do Cabo Espichel .  

Duração - 1 dia 

Nível - Médio 

Min - 8 pessoas 

Preço - 15 € 

Guias 

Seguro  
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Iniciaremos o passeio subindo a serra do Risco, a escarpa calcária mais alta da Europa 

Continental. No topo, a vista sobre o mar é digna de múltiplas fotografias.  

O almoço tipo picnic (da responsabil idade dos participantes) irá realizar -se com vista 

sobre o mar. No retorno, faremos o percurso pela base da Serra do Risco.  

Todo o percurso se desenvolve no Parque Natural da Arrábida.  

Duração - 1 dia 

Nível - Médio/Alto 

Min - 8 pessoas 

Preço - 15 € 

Na Crista do Risco 
 Pedestre 

Guias 

Seguro  
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Topo da Arrábida 
Pedestre 

Passeio pedestre ao Formosinho, ponto mais alto da Serra da Arrábida com identif icação 

de fauna e flora. O percurso de subida é variado, passando por áreas de vegetação mais 

rasteira e arbust iva até zonas de vegetação de porte arbóreo.  

Esta é uma forma de apreciar o Parque Natural da Arrábida de uma forma mais vasta e 

de uma perspetiva diferente.  

Duração - 1 dia 

Nível - Alto 

Min - 8 pessoas 

Preço - 15 € 

Guias 

Seguro  
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Este passeio pedestre terá inicio no porto de abrigo de Sesimbra pela tri lha que se 

desenvolve na encosta sul entre Sesimbra e o planalto do Cabo Espichel. Esta tri lha é 

parte do Caminho de Santiago e leva -nos a conhecer grande parte da flora autóctone e 

endemismos da região. No final far -se-á um transfer de retorno ao porto de abrigo de 

Sesimbra.  

Duração - 1 dia 

Nível - Médio/Alto 

Min - 8 pessoas 

Preço - 15 € 

Por Caminhos de Santiago 
 Pedestre 

Guias 

Seguro  
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Rechã D’Arcos 
Pedestre 

Percurso pedestre que se desenvolve na Serra dos Pinheirinhos e se debruça na  

interpretação geológica e cultural da Rechã D'Arcos e sua envolvente.  

Iremos avistar alguns sistemas subterrâneos, tais como lapas, grutas e sumidouros; e 

visitaremos uma praia selvagem onde ainda se pode ver uma antiga construção que deu 

abrigo a pescadores.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Médio 

Preços por pessoa: 

 2 a 4 - 40 € 

 5 a 7 - 20 € 

 mais 7 - 10 € 

Guias 

Seguro  

23 



Este passeio leva-nos até ao Ribeiro das Marmitas que nasce na Serra do Risco, a mais 

alta escarpa calcária da Europa Continental e atravessa áreas ricas em carvalhos  

centenários e flora autóctone.  

O Ribeiro das Marmitas tem origem numa formação geológica pouco comum e difíci l de 

ser observada noutros locais. Todo o passeio se desenvolve dentro do Parque Natural da 

Arrábida.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Baixo/Médio 

Preços por pessoa: 

 2 a 4 - 40 € 

 5 a 7 - 20 € 

 mais 7 - 10 € 

Ribeiro das Marmitas 
 Pedestre 

Guias 

Seguro  
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Rota Baleeira 
Pedestre 

Este percurso pedestre leva-nos a nascente de Sesimbra, pela Serra da Achada onde 

podemos ver a euphorbia pedroi (espécie endémica) e um antigo posto de vigia de 

baleias. Daí desceremos até ao Calhau da Cova um antigo porto abandonado que foi  

util izado por vários povos e artes pesqueiras da Arrábida.  

Um passeio histórico num enquadramento único que nos leva até à vertente marít ima da 

Serra do Risco.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Médio 

Preços por pessoa: 

 2 a 4 - 40 € 

 5 a 7 - 20 € 

 mais 7 - 10 € 

Guias 

Seguro  
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Passeio Pedestre desde a Praia da Foz até ao Santuário do Cabo Espichel, com retorno à 

Praia da Foz, passando pelas pistas de pegadas de dinossauros e com descrição  

histórica e cultural do Santuário, identif icação de fauna, flora e interpretação das  

pegadas.  

Duração - 1 dia 

Nível - Médio/Alto 

Min - 8 pessoas 

Preço - 15 € 

Trilhas do Jurássico 
 Pedestre 

Guias 

Seguro  
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Este novo passeio pedestre leva -nos ao topo da Serra de São Luis com identif icação de 

f lora e fauna. O percurso inicia -se na capela de São Luis da Serra e após a subida esta-

remos perante a maravilhosa paisagem da península de Setúbal.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Médio 

Preços por pessoa: 

 2 a 4 - 40 € 

 5 a 7 - 20 € 

 mais 7 - 10 € 

Serra de São Luis 
Pedestre 

Guias 

Seguro  
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Dia 1 - Descida do troço inferior do Rio Frades onde podemos ver o que resta das  

explorações mineiras de volfrâmio. Rappel e saltos para água vão fazer as delícias de todos. 

Este troço do Rio Frades situa -se na Serra da Freita perto de Arouca.  

Dia 2 - Descida de uma das partes mais belas do Rio Teixeira com escorregas naturais, rap-

pel em cascatas e saltos para a água. O Rio Teixeira situa -se na Serra da Freita junto a São 

Pedro do Sul.  

 

Duração - 2 dias 

Nível - Médio/Alto 

Min - 8 pessoas 

Preço - 110 € 

Uma aventura em Canyoning 
Canyoning 

Arnês 

Capacete 

Fato Isotérmico 

Reforço Alimentar 

Guias 

Seguro  
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Enseadas do Espichel 
Canoagem 

Canoagem de aventura de dois dias que o levarão a conhecer uma grande parte do    

Parque Marinho Professor Luiz Saldanha (costa Sesimbra/Espichel), com pernoita em 

acampamento numa das mais belas enseadas da costa portuguesa.  

O Parque Marinho Professor Luiz Saldanha é riquíssimo em vida marinha, repleto de  

grutas, praias selvagens, enseadas escarpadas e paisagens de uma beleza inesperada e 

esta é uma das melhores formas de o conhecer de perto e ao pormenor.  

Duração - 2 dias 

Nível - Médio 

Min - 8 pessoas 

Preço - 90 € 

Canoa sit-on-top 

Material Canoagem 

Saco Estanque 

Tenda  

Colchonete 

Guia + Barco 

Seguro  
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Este é o 1º percurso de Coasteering lançado pela Vertente Natural e continua a ser único 

pela sua envolvente e beleza da enseada que percorre permitindo - lhe descobrir cenários 

e recantos impossíveis de vislumbrar de outra forma. Descubra a Enseada da Mula!  

O Coasteering é uma atividade em que se percorre a l inha de costa, recorrendo a cami-

nhada, natação, escalada, saltos para a água, rappel e sl ide, em que a Vertente Natural 

foi pioneira em Portugal (desde 2009).  

 

Nota: Este é o percurso mais adequado a todo o t ipo/nível de part icipantes.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Blue Line/Advanced 

Preços por pessoa: 

 2 a 4  - 50 € 

 5 a 7  - 40 € 

 mais 7 - 35 € 

Enseada da Mula 
Coasteering 

Arnês Completo 

Capacete 

Colete 

Fato Isotérmico 

Barco de Apoio 

Guias 

Seguro  
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Boca de Tamboril 
Coasteering 

Este percurso tem início num rappel de 20 metros por cima da água e pelo meio  

descobrimos pequenas enseadas e grutas marinhas onde entramos em rappel.   

Um percurso  com mais aventura no enquadramento único do Parque Marinho que termina 

com uma viagem de barco de retorno a Sesimbra.  

 

O Coasteering é uma atividade em que se percorre a l inha de costa, recorrendo a cami-

nhada, natação, escalada, saltos para a água, rappel e sl ide, em que a Vertente Natural 

foi pioneira em Portugal (desde 2009).  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Blue Line Advanced 

Min - 8 pessoas 

Preço - 40 € 

Arnês Completo 

Capacete 

Colete 

Fato Isotérmico 

Barco de Apoio 

Guias 

Seguro  

31 



Este é um percurso novo nas arribas da Serra da Achada, em pleno Parque Marinho.  

Tem início em Sesimbra e ruma a nascente passando por recantos de piscinas naturais 

únicas. Os saltos para a água são diversos permitindo a cada um escolher o seu nível. 

Um novo troço com manobras de cordas, que termina com uma viagem de barco de  

regresso ao porto de abrigo.  

O Coasteering é uma atividade em que se percorre a l inha de costa, recorrendo a cami-

nhada, natação, escalada, saltos para a água, rappel e sl ide, em que a Vertente Natural 

foi pioneira em Portugal (desde 2009).  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Blue Line Advanced 

Min - 8 pessoas 

Preço - 40 € 

Meia Velha 
Coasteering 

Arnês Completo 

Capacete 

Colete 

Fato Isotérmico 

Barco de Apoio 

Guias 

Seguro  
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Pedra Furada 
Coasteering 

Este é um novo percurso de Coasteering que o leva mais além! Começamos com uma  

viagem de barco até a um novo local onde iremos percorrer pequenas praias selvagens 

escarpadas. Mais um troço do Parque Marinho para descobrir com os habituais saltos 

para a água e manobras de corda. O retorno a Sesimbra é feito de barco.  

 

O Coasteering é uma atividade em que se percorre a l inha de costa, recorrendo a cami-

nhada, natação, escalada, saltos para a água, rappel e sl ide, em que a Vertente Natural 

foi pioneira em Portugal (desde 2009).  

Duração - 1/2 dia 

Nível Blue Line Advanced 

Min - 8 pessoas 

Preço - 40 € 

Arnês Completo 

Capacete 

Colete 

Fato Isotérmico 

Barco de Apoio 

Guias 

Seguro  
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Dia 1 (tarde) – Formação teórica e prática em verticais.  

Dia 2 - Visita à gruta com entrada em rappel de cerca de 45 metros. Este rappel é de 

grau elevado devido às sensações fortes que provoca. A progressão na gruta faz -se por 

zonas de dimensões razoáveis. No entanto tem algumas passagens estreitas mas ainda 

assim acessíveis. A Gruta da Garganta do Cabo situa -se no Cabo Espichel e é parte inte-

grante deste sistema cársico.  

Duração - 1/2 + 1 dia 

Nível - Alto 

Min - 8 pessoas 

Preço - 75 € 

Garganta do Cabo 
Espeleologia 

Arnês de Espeleo 

Capacete 

Lanterna Frontal 

Guias 

Seguro  
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Grande Falha 
Espeleologia 

Dia 1 (tarde) – Formação teórica e prática em verticais.  

Dia 2 - Visita à gruta com acesso feito em rappel de cerca de 100 metros. Este rappel 

tem vários fracionamentos pelo que é de grau elevado. A progressão na gruta faz -se por 

via de barcos/boias na zona dos lagos e a pé nas restantes zonas que apresentam  

dimensões razoáveis. A Grande Falha situa -se no Cabo Espichel e é parte integrante do 

sistema cársico deste. As visitas estão l imitadas em determinada altura do ano.  

Duração - 1/2 + 1 dia 

Nível - Alto 

Min - 8 pessoas 

Preço - 80 € 

Arnês de Espeleo 

Capacete 

Lanterna Frontal 

Barcos/Boias 

Guias 

Seguro  
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Dia 1 (tarde) – Formação teórica e prática em verticais.  

Dia 2 - Visita à gruta com acesso feito em rappel de 35 metros e com um corrimão na 

escarpa a 40 metros de altura. Descoberta em 2007, no Cabo Espichel rapidamente se 

tornou uma das mais emblemáticas da Arrábida por ser a 1ª gruta de travessia (entrada 

diferente da saída). No seu interior apresenta salas de alguma dimensão e um lago que é 

atravessado através da técnica de rappel guiado.  

Duração - 1/2 + 1 dia 

Nível - Alto 

Min - 8 pessoas 

Preço - 80 € 

Gruta do Meio 
Espeleologia 

Arnês de Espeleo 

Capacete 

Lanterna Frontal 

Guias 

Seguro  
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Lapa da Furada 
Espeleologia 

A gruta da Lapa da Furada situa -se em pleno Parque Natural da Arrábida e apresenta 

vestígios de ocupação humana que podem ser observados pelos seus visitantes. Trata -se 

de uma gruta ideal para quem quer ter um 1º contacto com a espeleologia e as suas  

técnicas de progressão vertical.  

Manhã – Formação teórica e prát ica em verticais.  

Tarde – Visita completa à gruta incluindo as galerias inferiores cujo acesso se faz por 

via de rappel.  

Duração - 1 dia 

Nível - Médio/Alto 

Min - 8 pessoas 

Preço - 35 € 

Arnês de Espeleo 

Capacete 

Lanterna Frontal 

Guias 

Seguro  
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Situada no Parque Natural da Arrábida junto a Sesimbra, esta gruta apresenta vestígios 

de ocupação humana desde o neolít ico à conquista de Portugal e é através da escavação 

arqueológica realizada no seu interior, que conseguimos entender melhor os povos que 

habitaram estas bandas há milhares de anos atrás. Com um desenvolvimento horizontal 

de cerca de 300 metros é uma gruta perfeitamente acessível a qualquer pessoa que  

queira ter um 1º contacto com a espeleologia . 

Duração - 1/2 dia 

Nível - Baixo/Médio 

Min - 8 pessoas 

Preço - 15 € 

Lapa do Fumo 
Espeleologia 

Capacete 

Lanterna Frontal 

Guias 

Seguro  
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Lapa do Médico 
Espeleologia 

Esta cavidade está situada no Parque Natural da Arrábida perto de Alpertuche e é ideal 

para o desenvolvimento de técnicas de progressão dentro de gruta. Com algumas  

passagens estreitas entre salas, a geologia é diversa nesta gruta, passando por zonas 

repletas de espeleotemas, a outras onde os movimentos tectónicos estão bem latentes.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Médio 

Min - 8 pessoas 

Preço - 15 € 

Capacete 

Lanterna Frontal 

Guias 

Seguro  
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Situada no Parque Natural da Arrábida e Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, esta é 

uma gruta que apresenta uma das mais emblemáticas salas das grutas da Arrábida com 

um conjunto de poços que permitem a entrada dos raios de sol, que lhe conferem uma 

beleza especial. No seu interior recorrendo a algumas progressões em corda, pode -se 

ainda ver uma praia subterrânea com uma saída para o mar. Uma gruta onde os reflexos 

do mar da Arrábida lhe dão o mote para o nome “Lapa Verde”.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Médio 

Min - 8 pessoas 

Preço - 25 € 

Lapa Verde 
Espeleologia 

Arnês de Espeleo 

Capacete 

Lanterna Frontal 

Guias 

Seguro  
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Utopia 
Espeleologia 

Esta é uma das mais belas grutas da Arrábida onde se podem observar vários tipos de  

formações, tais como estalactites, estalagmites, excêntricas, gours, tubulares etc.  

A progressão é semi -horizontal apresentando uma passagem vertical feita em escada de 

Joly (escada tipo corda), trata -se de uma gruta acessível para quem tem à -vontade física 

ou alguma experiência espeleológica.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Médio/Alto 

Min - 8 pessoas 

Preço - 20 € 

Arnês 

Capacete 

Lanterna Frontal 

Guias 

Seguro  
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Escalar na Arrábida 
Escalada 

Iniciação à escalada em rocha em paredes de níveis fáceis ( IV e V) e introdução de  

conhecimentos e técnicas básicas. Este sector fica situado num dos ambientes naturais 

mais belos do Parque Natural. A Fenda da Arrábida é um local onde a calma, o silêncio e 

a natureza reinam, transformando esta atividade não só numa iniciação técnica, mas  

também numa aproximação às formas de estar e praticar este desporto dentro de uma 

área natural.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Baixo/Médio 

Preços por pessoa: 

 2 a 4  - 50 € 

 5 a 7  - 35 € 

 mais 7 - 25 € 

Arnês de Escalada 

Capacete 

Pés de Gato 

Bolsa de Magnésio 

Cordas e Express 

Guias 

Seguro  
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Workshop 
Escalada 

Este Workshop é destinado aos que se pretendem iniciar na escalada em rocha.  

O objetivo desta ação é transmitir técnicas e conceitos básicos que permitam aos  

iniciados atuar com maior segurança, eficiência e respeito pelo meio envolvente.  

O Workshop é realizado na Fenda, um dos mais belos locais do  

Parque Natural da Arrábida.  

Duração - 1 dia 

Nível - Médio 

Min - 8 pessoas 

Preço - 35 € 

Arnês de Escalada 

Capacete 

Pés de Gato 

Bolsa de Magnésio 

Cordas e Express 

Guias 

Seguro  

43 



Arrábida Terra & Mar 
Multiactividade 

Uma atividade para quem quer ter muitas e diferentes emoções num só dia!  Circuito de 

Multiactividade com rappel, escalada, caminhada e canoagem numa das mais belas zonas 

da Arrábida. Todo o percurso é feito dentro do Parque Natural da Arrábida e do Parque 

Marinho Professor Luiz Saldanha.  

Duração - 1 dia 

Nível - Médio 

Min - 8 pessoas 

Preço - 35 € 

Material Verticais 

Material Canoagem 

Guias 

Seguro  
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Circuito de Multiactividade com rappel (25 m + 35 m + 5 m) até á paradisíaca Praia do 

Porto da Baleeira, seguido de passeio em lancha rápida que permite dar a conhecer todas 

as baías, enseadas e praias selvagens da costa Sesimbra - Espichel. Todo o percurso é  

realizado dentro do Parque Natural da Arrábida e do Parque Marinho Professor Luiz  

Saldanha.  

Duração - 1 dia 

Nível - Médio/Alto 

Min - 8 pessoas 

Preço - 35 € 

Arnês 

Oito 

Capacete 

Luvas 

Guias 

Barco c/ Skipper 

Seguro  

Baleeira Terra & Mar 
Multiactividade 
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Vale da Aventura 
Multiactividade 

Uma atividade desenvolvida no enquadramento natural da Serra da Azoia/Espichel onde 

irá fazer rappel, sl ide e escalada. Ideal para quem quer ter contacto com várias  

manobras de corda e ter diferentes tipos de emoção num só dia! Todo o percurso é feito 

dentro do Parque Natural da Arrábida.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Médio 

Min - 8 pessoas 

Preço - 30 € 

Arnês 

Oito 

Capacete 

Luvas 

Guias 

Seguro  
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Circuito da Baleeira 
Rappel 

Circuito de Rappel com três secções de progressão vertical, que nos dará acesso à belís-

sima praia do Porto da Baleeira. A altura dos rappeis varia entre os 5 e os 35m e prome-

te não deixar ninguém indiferente. Este Rappel situa -se na zona do Cabo Espichel.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Médio/Alto 

Min - 8 pessoas 

Preço - 20 € 

Arnês 

Oito 

Capacete 

Luvas 

Guias 

Seguro  
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Nesta atividade de aventura, o grupo terá oportunidade de realizar 3 rappeis de nível de 

dificuldade baixo, com uma altura compreendida entre os 7 e os 12m.  Estes rappeis  

realizam-se numa zona privi legiada de contacto com a natureza, com vista sobre a costa 

Sesimbra - Espichel.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Baixo/Médio 

Min - 8 pessoas 

Preço - 20 € 

Circuito das Lapas 
Rappel 

Arnês 

Oito 

Capacete 

Luvas 

Guias 

Seguro  
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Ronda - 3 dias 
Via Ferrata 

Ronda está assente sobre um planalto a 739 m de alt itude. Este planalto está dividido 

pelo precipício "Tajo de Ronda", por onde passa o rio Guadalevín. Será aqui que daremos  

início à 1ª via ferrata da nossa viagem de aventura, pelas aldeias brancas da serrania de 

Ronda .  

 

PROGRAMA 
Dia 1 (Viagem) - Visita Centro histórico de Ronda + Via Ferrata Tajo de Ronda + Check in  

Dia 2 -  Via Ferrata de Atajate + Via Ferrata Benalauria + Via Ferrata de Gaucin  

Dia 3  - Check Out + Via Ferrata de Benaojan ou Via Ferrata de Montejaque + (Viagem)  

Duração - 3 dias 

Nível - Médio/Alto 

Min - 8 pessoas 

Preço - 250 € 

c/ Transporte - 290 € 

Alojamento 

Todos os materiais 

Guias 

Seguro  
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Os nossos Guias de Aventura são profissionais altamente qualif icados, simpáticos,  

conhecedores da região e estão sempre prontos em qualquer dia do ano para o levarem a 

realizar as nossas atividades ¹ .    

Com eles propomos- lhe uma experiência local única.  

Os guias possuem viatura 4x4, e fazem o seu pick -up em qualquer local de Sesimbra.  

Venha e aventure-se connosco em conforto e segurança!  

¹ Excepto canyoning, montanhismo, vias ferratas e baptismo mergulho 

Duração - 1/2 ou 1 dia 

Nível - Variável 

Max - 3 pessoas/guia 

Preço (1/2 dia) - 170 € 

Preço (1 dia) - 250 € 

Pick Up em Lisboa - 45 € 

Pickup em 4x4 

Todos os Materiais 

Guias 

Seguro  

Vertente Natural 
Guias de Aventura 
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Com o acompanhamento de um guia especializado, o Snorkeling é uma ótima atividade que permite ao par-

ticipante conhecer alguns dos segredos desta área com elevadíssima biodiversidade, conhecendo-se cerca 

de 1350 espécies da fauna e flora marinhas. 

Trata-se da área marinha protegida do Parque Natural da Arrábida (criado em 1998), com uma área corres-

pondente a 38 km de costa rochosa entre a praia da Figueirinha, na saída do estuário do Sado e a praia da 

Foz a norte do Cabo Espichel. 

Duração - 1/2 dia 

Nível - Baixo 

Preços por pessoa: 

 2 a 4  - 50 € 

 5 a 7  - 40 € 

 mais 7 - 35 € 

Pick Up em Lisboa - 25 € 

Kit Snorkeling 

Fato Isotérmico 

Saída de Barco 

Skipper 

Guias 

Seguro  

Descobrir o Parque Marinho 
Snorkeling 
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Os Batismos de Mergulho de mar são uma experiência única que permite conhecer o  

fantástico mundo subaquático, repleto de inúmeras espécies marinhas, de diversas classes 

e géneros.  

Todos os batismos são realizados na costa de Sesimbra, em pleno Parque Marinho Profes-

sor Luíz Saldanha, com diversas enseadas de águas calmas e cristal inas.  

Todos os participantes estão sujeitos à supervisão de um ou mais instrutores, devidamen-

te credenciados e de vasta experiência.  

Duração - 1/2 dia 

Nível - Médio 

Min - 1 pessoa 

Preço - 80 € 

Instrutor Creditado 

Equipamento 

Aula de Iniciação 

Certificado 

Saída de Barco 

Skipper 

Seguro  

Batismo de Mar 
Mergulho 
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Se por alguma razão o mergulhador certificado esteve algum tempo afastado da atividade e sente a  

vontade de voltar a mergulhar, este programa de Atualização foi desenvolvido para  fazer a revisão e atua-

lização dos conhecimentos teóricos, práticos e habilidades de mergulhado recreativo. 

 

Duração - 1/2 dia 

Nível - Médio 

Min - 1 pessoa 

Preço - 75 € 

Instrutor Creditado 

Saída de Barco 

Skipper 

Seguro  

Garrafa 12L/200bar 

Programa de Atualização 
Mergulho 
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O curso de mergulho em águas abertas é estruturado para lhe dar as capacidades e bases necessárias 

para conduzir com segurança os seus mergulhos. Este curso é a chave para começar a explorar o Parque 

Marinho Prof. Luiz Saldanha… ou outros destinos de mergulho em todo o mundo de forma autónoma, pois 

esta certificação será reconhecida internacionalmente. 

Duração - 3 a 4 dias 

Nível - Médio 

Min - 1 pessoa 

Preço - 395 € 

Instrutor Creditado 

Material de Estudo 

Equipamento 

Certificado 

Saída de Barco 

Skipper 

Seguro  

Curso de Iniciação  
Mergulho 
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Se já terminou o seu curso de Mergulhador de Águas Abertas (OWD) e agora está pronto para expandir o 

seu conhecimento e as suas habilidades, este curso é o ideal para o deixar mais confortável num ambiente 

que não é o seu.  

Com este curso, pode estender o seu limite de profundidades e aceder a novas especialidades.  

Duração - 2 dias 

Nível - Médio 

Min - 1 pessoa 

Preço - 290 € 

Instrutor Creditado 

Material de Estudo 

Certificado 

Saída de Barco 

Skipper 

Seguro  

Garrafa 12L/200bar 

Curso Avançado  
Mergulho 
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Enquanto mergulhador iniciado ou mesmo com alguma experiência, é normal que pretenda conhecer novos 
locais de mergulho. Pode contar com um dos nossos guias para o ajudar e levá-lo a conhecer os mais 
belos locais da região da Arrábida e Sesimbra e assim observar a biodiversidade do Parque Marinho Prof. 
Luiz Saldanha. 
 
 

Duração - 1/2 dia  

Nível - Médio 

Min - 2 pessoas 

Preços por pessoa: 

 2 a 4 - 50 € 

 5 a 7 - 40 € 

 mais 7 - 35 € 

Supl. Equip. completo - 25 € 

Guia 

Saída de Barco 

Skipper 

Seguro  

Garrafa 12L/200bar 

Mergulhos Guiados 
Mergulho 
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O objetivo final é participar num pequeno percurso de Slow BTT, competindo com as 

outras equipas pelo melhor tempo que neste caso será o mais lento. Para isso terão 

antes de construir um bicicleta, com o “dinheiro” que irão obter através do seu desempe-

nho em diversas provas. Essas provas tem um custo de inscrição que poderá revelar ser 

um bom ou mau investimento, podendo em certos casos levar as equipas a terem de con-

trair “empréstimos”. Um grande desafio!  

Duração - 1/2 dia 

Preços por pessoa: 

 20 a 40 - 60 € 

 41 a 60 - 41 € 

 61 a 80 - 33 € 

 81 a 100 - 29 € 

 mais 101 - 27 € 

Materiais & Doc’s 

Prémios 

Monitores 

Seguro  

BTT Making 
Team Building 
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               Diversão 
Adaptação 

Coesão 
Comunicação 
R. Conflitos 
Ges. Tempo 

Estratégia 



Os Jogos Olímpicos são um acontecimento de encontro, união e competit ividade, e é esse 

o espírito presente nesta atividade. Vários jogos ou “modalidades” serão dispostas no 

espaço, e após a construção da bandeira que representa cada equipa e o atear da chama 

Olímpica, as equipas irão procurar obter os melhores resultados em cada um dos jogos 

de dinâmica de grupo. No final, serão premiados os Records Olímpicos e a equipa com 

melhor performance.  

Beach Olympics 
Team Building 

Materiais & Doc’s 

Prémios 

Monitores 

Seguro  

58 

Duração - 1/2 dia 

Preços por pessoa: 

 20 a 40 - 56 € 

 41 a 60 - 50 € 

 61 a 80 - 41 € 

 81 a 100 - 39 € 

 mais 101 - 32 € 

Diversão   
Adaptação   

Coesão  
Comunicação   
R. Conflitos    
Ges. Tempo   

Estratégia   

               



O Coasteering é uma atividade em que se percorre a l inha de costa, recorrendo a cami-

nhada, natação, escalada, saltos para a água, rappel e sl ide.  

Os participantes serão divididos em equipas com o objectivo de obter o maior numero de pontos.  Para tal 

terão de ultrapassar os vários desafios que lhe serão colocados, levando-os a superar barreiras, 

demonstrar autoconfiança e capacidade de superação, promovendo o espírito de equipa e interdependên-

cia, com a garantia de bons momentos de diversão carregados de adrenalina.  

Materiais & Docs 

Prémios 

Monitores 

Seguro  

Coasteering Challenge 
Team Building 
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Diversão   
Adaptação   

Coesão  
Comunicação   
R. Conflitos    
Ges. Tempo   

Estratégia   

               

Duração - 1/2 dia 

Nível - Médio 

Min - 10 pessoas 

Preço - 50 € 



Uma atividade totalmente diferente, onde os seus colaboradores têm de se aplicar em 

cada etapa, sendo constantemente surpreendidos por desafios inesperados. Em cada uma 

das etapas deste Challenge, os participantes serão confrontados com diferentes desafios: 

andar em 4x4, fazer escalada, andar de canoa, etc. Se a sua equipa é muito competit iva, 

proporcione- lhes esta experiência, pedindo -lhes apenas para trazer roupa desportiva e 

fato de banho … 

Materiais & Docs 

Prémios 

Monitores 

Seguro  

Challenge Aventura 
Team Building 
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Diversão   
Adaptação   

Coesão  
Comunicação   
R. Conflitos    
Ges. Tempo   

Estratégia   

               

Duração - 1/2 dia 

Preços por pessoa: 

 20 a 40 - 82 € 

 41 a 60 - 57 € 

 61 a 80 - 48 € 

 81 a 100 - 46 € 

 mais 101 - 44 € 



Prova de orientação em 4x4, onde cada equipa terá de fazer a navegação por matas, 

vales, montes, caminhos sinuosos, etc. Munidos de bússola e carta mil itar terão de con-

quistar os postos de controle que lhes são propostos. Pelo meio irão encontrar alguns 

enigmas que terão de resolver em conjunto. Uma prova onde a gestão de tempo, de equi-

pa e a estratégia adotada farão toda a diferença.  

Desafio 4x4 Silver 
Team Building 

Materiais & Doc’s 

Prémios 

Monitores 

Seguro  
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Duração - 1/2 dia 

Preços por pessoa: 

 20 a 40 - 45 € 

 41 a 60 - 40 € 

 mais 61 - Sob Consulta 

Diversão   
Adaptação   

Coesão  
Comunicação   
R. Conflitos    
Ges. Tempo   

Estratégia   

               



Prova de orientação em 4x4, onde a equipa terá de fazer a navegação por matas, vales, 

montes, caminhos sinuosos, etc. Munidos de bússola e carta mil itar terão de conquistar 

os postos de controle que lhes são propostos. Pelo meio irão encontrar alguns enigmas 

que terão de resolver em conjunto e 3 desafios extra ( jogos de dinâmica de grupo). Uma 

prova onde a gestão de tempo, de equipa e a estratégia adotada farão toda a diferença.  

Materiais & Doc’s 

Prémios 

Monitores 

Seguro  

Desafio 4x4 Gold 
Team Building 
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Duração - 1/2 dia 

Preços por pessoa: 

 20 a 40 - 58 € 

 41 a 60 - 47 € 

 mais 61 - Sob consulta 

Diversão 
Adaptação   

Coesão  
Comunicação 
R. Conflitos    
Ges. Tempo  

Estratégia   

               



Prova de orientação em 4x4, onde a equipa terá de fazer a navegação por matas, vales, montes, 

caminhos sinuosos, etc. Munidos de bússola e carta militar há que conquistar os postos de controle 

propostos. Pelo meio irão encontrar alguns enigmas que terão de resolver e 3 desafios extra ( jogos 

de dinâmica de grupo), onde será feita uma deliciosa degustação de doces e licores regionais.  

Uma prova onde a gestão de tempo, de equipa e a estratégia adotada farão toda a diferença . 

Desafio 4x4 Platinum 
Team Building 

Materiais & Doc’s 

Prémios 

Monitores 

Seguro  
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Diversão   
Adaptação   

Coesão  
Comunicação   
R. Conflitos    
Ges. Tempo   

Estratégia   

               

Duração - 1/2 dia 

Preços por pessoa: 

 20 a 40 - 63 € 

 41 a 60 - 52 € 

 mais 61 - Sob Consulta 



Prova de orientação a pé no planalto do Cabo Espichel ou em Sesimbra. Munidos de  

bússola e carta mil itar terão de conquistar os postos de controle que lhes são propostos. 

Pelo meio irão encontrar alguns enigmas que terão de resolver em conjunto. Uma prova 

onde a gestão de tempo, de energia, o espírito de equipa e a estratégia adotada farão 

toda a diferença. 

Desafio Pedestre Silver 
Team Building 
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Diversão 
Adaptação   

Coesão  
Comunicação 
R. Conflitos    
Ges. Tempo  

Estratégia   

               

Materiais & Doc’s 

Prémios 

Monitores 

Seguro  

Duração - 1/2 dia 

Preços por pessoa: 

 20 a 40 - 15 € 

 41 a 60 - 12 € 

 61 a 80 - 10 € 

 81 a 100 - 9 € 

 mais 101 - 8 € 



Prova de orientação a pé no planalto do Cabo Espichel ou em Sesimbra . Munidos de bússola e 

carta militar terão de conquistar os postos de controle que lhes são propostos. Pelo meio irão 

encontrar alguns enigmas que terão de resolver em conjunto e 3 desafios extra ( jogos de dinâmica 

de grupo). Uma prova onde a gestão de tempo, de energia, o espírito de equipa e a estratégia  

adotada farão toda a diferença. 

Desafio Pedestre Gold 
Team Building 

65 

Diversão   
Adaptação   

Coesão  
Comunicação   
R. Conflitos    
Ges. Tempo   

Estratégia   

               

Materiais & Doc’s 

Prémios 

Monitores 

Seguro  

Duração - 1/2 dia 

Preços por pessoa: 

 20 a 40 - 27 € 

 41 a 60 - 18 € 

 61 a 80 - 17 € 

 81 a 100 - 15 € 

 mais 101 - 14 € 



Prova de orientação a pé no planalto do Cabo Espichel ou em Sesimbra. Munidos de  

bússola e carta mil itar terão de conquistar os postos de controle que lhes são propostos. 

Pelo meio irão encontrar alguns enigmas que terão de resolver em conjunto e 3 desafios 

extra ( jogos de dinâmica de grupo), onde será feita uma deliciosa degustação de doces e 

l icores regionais. Uma prova onde a gestão de tempo, de energia, o espírito de equipa e 

a estratégia adotada farão toda a diferença.  

Desafio Pedestre Platinum 
Team Building 
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Diversão 
Adaptação   

Coesão  
Comunicação 
R. Conflitos    
Ges. Tempo  

Estratégia   

               

Materiais & Doc’s 

Prémios 

Monitores 

Seguro  

Duração - 1/2 dia 

Preços por pessoa: 

 20 a 40 - 32 € 

 41 a 60 - 23 € 

 61 a 80 - 22 € 

 81 a 100 - 20 € 

 mais 101 - 19 € 



Este é um Challenge concebido para empresas competitivas! São 3 as modalidades desportivas que 

cada equipa terá de enfrentar … Orientação Pedestre, BTT e Espeleologia. As equipas fazem -se ao 

percurso em viaturas 4x4 e de mapa na mão vão passando nos CP’s (Check Points), mas rapidamente 

terão de avaliar as suas capacidades e decidir que membros irão enfrentar cada uma das 3 modalida-

des. Uma atividade desportiva de trabalho em equipa com muita competição! 

Multi-Challenge 
Team Building 

67 

Diversão   
Adaptação   

Coesão  
Comunicação   
R. Conflitos    
Ges. Tempo   

Estratégia   

               

Materiais & Doc’s 

Prémios 

Monitores 

Seguro  

Duração - 1/2 dia 

Preços por pessoa: 

 20 a 40 - 87 € 

 41 a 60 - 66 € 

 mais 61 - sob Consulta 



 

As equipas terão de ultrapassar vários desafios que as levarão a conhecer um pouco da 

história e cultura de Sesimbra. De Guia na mão, irão interagir com a população local, 

decalcar, descodificar e descobrir esta vila trabalhando em equipa.  

Peddy Paper 
Team Building 
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Diversão 
Adaptação   

Coesão  
Comunicação 
R. Conflitos    
Ges. Tempo  

Estratégia   

               

Materiais & Doc’s 

Prémios 

Monitores 

Seguro  

Duração - 1/2 dia 

Preços por pessoa: 

 20 a 40 - 20 € 

 41 a 60 - 15 € 

 61 a 80 - 12 € 

 81 a 100 - 10 € 

 mais 101 - 9 € 



Peddy Paper na pitoresca Vila de Sesimbra com conteúdos culturais acerca da vida e história desta, 

que podem integrar perguntas de carácter empresarial. A prova é concluído com um circuito de 

aventura que integra rappel, tiro com arco, escalada e degustação de doçaria e licores regionais.  

Peddy Paper & Aventura 
Team Building 
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Diversão   
Adaptação   

Coesão  
Comunicação   
R. Conflitos    
Ges. Tempo   

Estratégia   

               

Materiais & Doc’s 

Prémios 

Monitores 

Seguro  

Duração - 1/2 dia 

Preços por pessoa: 

 20 a 40 - 36 € 

 41 a 60 - 28 € 

 61 a 80 - 23 € 

 81 a 100 - 21 € 

 mais 101 - 20 € 



Sebastião da Gama foi o grande escritor poeta da Serra da Arrábida e é ele que dá o 

mote a este Rally Paper que nos irá levar a descobrir a personagem Sebastião da Gama 

assim como toda a envolvente da Serra (Palmela, Quinta do Anjo, Portinho da Arrábida, 

Azeitão e Sesimbra, em pleno Parque Natural da Arrábida). Este é um rally paper  

realizado inteiramente em viaturas 4x4 com condutor que promete levá - lo à descoberta 

da região Arrábida através da poesia de Sebastião da Gama.   

Rally Paper Sebastião da Gama 
Team Building 
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Diversão 
Adaptação   

Coesão  
Comunicação 
R. Conflitos    
Ges. Tempo  

Estratégia   

               

Materiais & Doc’s 

Prémios 

Monitores 

Seguro  

Duração - 1/2 dia 

Preços por pessoa: 

 20 a 40 - 59 € 

 41 a 60 - 50 € 

 mais 61 - Sob Consulta 



O objetivo deste desafio é atingir os 100 pontos. As equipas deverão encontrar os postos de  

controle, ultrapassar as provas de dinâmicas de grupo e ainda resolver enigmas e puzzles.  

Estão em jogo bem mais de 100 pontos, no entanto, o cronómetro está a contar e o tempo poderá 

dar a vitória à equipa com melhor desempenho.  

SCORE 100 
Team Building 

71 

Diversão   
Adaptação   

Coesão  
Comunicação   
R. Conflitos    
Ges. Tempo   

Estratégia   

               

Materiais & Doc’s 

Prémios 

Monitores 

Seguro  

Duração - 1/2 dia 

Preços por pessoa: 

 20 a 40 - 36 € 

 41 a 60 - 23 € 

 61 a 80 - 18 € 

 81 a 100 - 16 € 

 mais 101 - 15 € 



O grande objetivo das equipas será ultrapassar vários desafios aquáticos totalmente 

imprevisíveis. A cada equipa é atribuída uma lancha rápida e um mapa da costa onde 

estão assinaladas os objetivos… no entanto alguns destes objetivos terão de ser  

alcançados por via de snorkeling e coasteering.  Uma ação totalmente realizada no  

Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, que permitirá ao grupo usufruir de um espaço 

de costa de uma beleza única, fazendo desta ação um momento inesquecível.  

Seafari Boat Challenge 
Team Building 
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Diversão 
Adaptação   

Coesão  
Comunicação 
R. Conflitos    
Ges. Tempo  

Estratégia   

               

Materiais & Doc’s 

Prémios 

Monitores 

Seguro  

Duração - 1/2 dia 

Preços por pessoa: 

 20 a 40 - 65 € 

 41 a 60 - 60 € 

 mais 61 - Sob Consulta 



Os Jogos Olímpicos são um acontecimento de encontro, união e competit ividade. É esse o 

espírito presente nesta atividade. Vários jogos ou “modalidades” serão dispostas no 

espaço. Após o atear da chama Olímpica, as equipas irão procurar obter os melhores 

resultados. No final, serão premiados os Records Olímpicos e a equipa com melhor per-

formance. 

Team Olympics 
Team Building 
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Materiais & Doc’s 

Prémios 

Monitores 

Seguro  

Duração - 1/2 dia 

Preços por pessoa: 

 20 a 40 - 46 € 

 41 a 60 - 40 € 

 61 a 80 - 32 € 

 81 a 100 - 26 € 

 mais 101 - 22 € 

Diversão 
Adaptação   

Coesão  
Comunicação 
R. Conflitos    
Ges. Tempo  

Estratégia   

               



A Caça ao Tesouro é uma atividade divertida e desafiante que envolve a busca pelo 

tesouro pirata enterrado numa praia deserta entre Sesimbra e o Cabo Espichel.  

Cada equipa irá navegar numa lancha rápida  seguindo pistas e mapas até ao tesouro 

desaparecido. A orientação ,  o trabalho de equipa, e uma boa capacidade para decifrar as 

pistas deixadas pelos piratas irão levar a que o grupo encontre o baú enterrado.   

Uma ação totalmente realizada no Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, que permitirá 

ao grupo usufruir de um espaço de costa de beleza única, fazendo desta ação um 

momento inesquecível. 

Tesouro Pirata 
Team Building 
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Materiais & Doc’s 

Prémios 

Monitores 

Seguro  

Duração - 1/2 dia 

Preços por pessoa: 

 20 a 40 - 60 € 

 41 a 60 - 51 € 

 Mais de 61 - Sob Consulta 

  

Diversão 
Adaptação   

Coesão  
Comunicação 
R. Conflitos    
Ges. Tempo  

Estratégia   

               



Beach Volei 
Tiro com Arco  

Banana Boat   
Beach Flags    

Yoga 
Snorkeling   

SERVIÇOS EXTRA 

Numa das praias mais paradisíacas de Portugal e cujo acesso se faz por barco, propomos

- lhe um dia que os seus colaboradores não vão esquecer. Desde as massagens aos  

passeios de barco, da canoagem dentro de grutas às caipirinhas, entre outros, nada lhes 

vai faltar. O divertimento e o lazer numa praia de beleza ambiental única é uma constan-

te neste evento. No bar permanente não faltam as saladas típicas, os queijos, os salga-

dos entre outros pratos e os doces regionais.  

Ribeiro de Cavalo 
Eventos de Praia 
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Materiais 

Monitores 

Seguro  

Duração - 1 dia 

Preços por pessoa: 

 40 a 60 - 200 € 

 61 a 80 - 165 € 

 81 a 100 -  145 € 

 mais 101 - 130 € 



OS VALORES APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO INCLUEM IVA À TAXA EM VIGOR 
OS VALORES APRESENTADOS SÃO POR PESSOA 

TODOS OS VALORES DESTE CATÁLOGO PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO 

NOTAS 
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