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Passeio ao Portinho da Arrábida - 6 horas 

 

O Tour poderá ter início numa das nossas lojas ou no local da sua estadia no Concelho de Cascais. 

Tour pelo espetacular e único parque Natural Serra da Arrábida onde vai descobrir paisagens de cortar a 

respiração, das falésias às praias de sonho passando por interessantes vilas piscatórias. 

A Arrábida é uma verdadeira relíquia científica internacional, onde as cristas rochosas rompem o denso matagal 

mediterrânico. No pendor da serra que cai quase a pino sobre o mar formaram-se pequenas praias de areias 

finas. O relevo irregular e o solo calcário permitiram o desenvolvimento e manutenção de um coberto vegetal de 

tipo mediterrânico - o maquis. 

A Pedra da Anicha é o ex-libris da Arrábida. Está a 100 metros da costa, na praia do Portinho da Arrábida e tem 60 

metros de comprimento. A enorme diversidade biológica que apresenta deve-se aos fundos arenosos sobre os 

quais assenta.  

Ida ao Cabo Espichel com visita ao Farol e ao Santuário da Nossa Senhora da Pedra Mua. Onde há mais de 600 

anos, em meados do século XIV, foi construída uma ermida para guardar uma imagem da Virgem, venerada há 

muito em cima do rochedo onde foi encontrada. À sua volta foram crescendo modestas casas para receber os 

peregrinos que aqui a demandavam, dando mais tarde (1715) lugar à construção das hospedarias com sobrados e 

lojas, também conhecidas por Casa dos Círios.  

De seguida passaremos por Sesimbra onde as montanhas, o mar e sol radioso criam um cenário pitoresco que 

pode ser admirado de vários pontos altos da vila como o Castelo, o Forte do Cavalo ou a Quinta de Palames.  

Hoje em dia a vila de Sesimbra oferece aos seus visitantes um rico legado histórico e uma beleza natural 

cativante, com bonitas praias, restaurantes de peixe fresco e esplanadas à beira-mar.  

De regresso passagem por Azeitão pitoresca vila, é famosa por duas coisas: as tortas, belo expoente da doçaria 

tradicional portuguesa, e os queijos, amanteigados e saborosos. Para além disso, há algum património para ver, 

desde o chafariz barroco dos Pasmados (séc. XVIII) ao palácio dos duques de Aveiro e à Quinta da Bacalhoa, com 

os seus jardins. Nas imediações, as faldas da serra da Arrábida, com as suas paisagens únicas que lhe valeram a 

classificação como parque natural. 

PREÇOS 

Pessoas: 2 3 4 5 6 7 8 

Preço por Pessoa: 145 € 105 € 80 € 65 € 55 € 50 € 45 € 

Valor Total: 290 € 315 € 320 € 325 € 330 € 350 € 360 € 
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