
•Propomos a oportunidade de conhecer um dos
melhores exemplos de ruralidade que caracteriza os
arredores de Lisboa

•A serra de Montejunto com as suas paisagens
deslumbrantes e estradas que a recortam
proporcionam uma experiência que não podem
perder.

•Para complementar as características acima
mencionadas, a gastronomia da região é
absolutamente imperdível.

•Saída: 10:00 h 

•Distância total: 170 Km

•Regresso: 17:00 h

•Preço por pessoa: 50 €

•Inscrições Limitadas          150  pessoas

Countryside
Quinta,13 Junho
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Passeios Guiados

12 e 14 Junho: Rota dos Oceanos

12 e 13 Junho:  A cultura do 
Marisco

14 Junho: Palácios e Vinho

13 Junho: Countryside
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•Há quem lhe chame a Riviera Portuguesa, o nosso
desafio é confirmarem vocês que o título erra por
defeito.

•Estamos a falar do precioso Parque Natural da Serra
da Arrábida, local onde o Oceano e a Serra formam
um par perfeito.

•Este parque com as suas praias paradisíacas e
paisagens de cortar a respiração tornam este local
um dos mais bonitos de Portugal.

•Como não podia deixar de ser, a gastronomia da
região contribui de forma significativa para a
perfeição do local.

•Aceite este Desafio!

•Saída: 10:00 h

•Distância total: 150 Km

•Regresso: 17:00 h

•Preço por pessoa: 50 €

•Inscrições Limitadas 150 pessoas

Rota dos Oceanos
4ª e 6ª feira,12 e 14 Junho,

•Conhecida como tendo o melhor marisco do Mundo,
esta região dá-nos a possibilidade de conhecermos
todos o seu mistérios e segredos.

•Com um passeio pela Costa Atlântica a Norte de
Cascais, visitaremos o ponto da Europa continental
mais próximo da América, com direito a Diploma e
foto.

•Se é apreciador de Marisco não pode perder esta
oportunidade única, com um Almoço / degustação
de Mariscos que termina com uma visita aos
viveiros.

•A Não Perder!

•Saída: 10:00 h

•Distância total: 150 Km

•Regresso: 17:00 h

•Preço por pessoa: 50 €

•Inscrições Limitadas 150 pessoas

Cultura do Marisco
4ª e 5ª feira, 12 e 13 Junho

•Próximo de Cascais existe um tesouro chamado
Sintra. Uma World Heritage Town, onde a
montanha, os Palácios e o Vinho criam uma
atmosfera de conto de fadas!

•Visitaremos Palácios únicos e faremos uma pequena
viagem pela Serra de Sintra onde sentiremos a
natureza no seu esplendor.

•O almoço será uma agradável surpresa onde
daremos a conhecer os pratos típicos da região e a
magia dos raros vinhos de Colares!

•É Mágico!

•Saída: 10:00 h

•Distância total: 80 Km

•Regresso: 17:00 h

•Preço por pessoa: 65 €

•Inscrições Limitadas 150 pessoas

Palácios e Vinho
6ª feira,14 Junho


