Visitando a Península de Tróia e Sines

14 DE FEVEREIRO DE 2021
Partida em hora e local a indicar. Seguimos por Évora, Montemor-o-Novo com
pequena paragem durante o percurso. Continuamos até à Comporta e Reserva
Natural do Estuário do Sado, uma área protegida de enorme valor natural, que se
desenvolveu na Península de Tróia. Esta paisagem é caraterizada por uma costa
baixa com uma imensa praia arenosa. Local de nidificação, repouso ou invernagem
de diversas aves: cegonhas, flamingos e patos; e também onde vários peixes acabam
por se desenvolver e crescer, como é o caso do Golfinho Roaz – Corvineiro.
Seguimos até Tróia, local de grande beleza natural e paisagística. A Península de
Tróia distingue-se por ser uma faixa de areia dourada, rodeada por um mar azul,
destacando-se a diversidade de fauna e flora existentes. Após a chegada, visita à
Marina e às suas bonitas praias. Em hora a indicar, seguimos para a Comporta, para
o Restaurante “A Escola”, diferente pelo seu conceito: a ocupação de uma antiga
escola primária, sendo ele referência na região pela sua rica gastronomia. Almoço
comemorativo do Dia dos Namorados com a seguinte ementa:
➢ Receção com vinho generoso de Setúbal (Moscatel);
➢ Entradas: Pão | Manteigas | Azeitonas | Coelho de coentrada | Cenoura aberta |
Linguiça frita | Pimento desfiado;
➢ Pratos principais: Arroz de choco com camarão | Ensopado de Cherne | Batatas
de rebolão | Empada de Coelho bravo com arroz de pinhão;
➢ Sobremesa | Bebidas | Café | Digestivos (Licor e Aguardente da casa incluídos);
De tarde, passeio panorâmico pela Costa Alentejana até Sines. Visita a esta
localidade, privilegiada do ponto de vista natural e patrimonial. Aqui nasceu Vasco
da Gama, na terra em que o mar espreita no horizonte, destacada pelo centro
histórico, Castelo, Forte do Revelim, um moderno centro de artes e o célebre Porto
de Sines. Este último, de águas profundas e líder nacional em movimentação de
mercadorias e embarcações, no fundo, o principal Porto na fachada ibero-atlântica.
Findas as visitas, regresso por Grândola, Alcácer do Sal, pequena paragem durante o
percurso e regresso aos locais de fim de viagem.
FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS

Preço por Pessoa:

55€
O preço inclui:
•Viagem em Autocarro de
Grande Turismo;
•Almoço conforme programa;
•Taxas de turismo e IVA;
•Acompanhamento por um
delegado da agência;
•Seguro de viagem ( apólice nº
4900004052).
Não inclui:
•Despesas de carácter pessoal;
•Entradas em monumentos;
•Outros
serviços
não
mencionados
como
não
incluídos.

Mínimo de 20 participantes

