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 1 – Golfinhos na Baía de Setúbal 

 

 

A Baía de Setúbal, pertencente ao Clube das Mais Bonitas Baías do Mundo, alberga uma 

comunidade de Golfinhos, que aqui residem todo o ano, nestas águas tranquilas e cristalinas. 

Além dos Golfinhos, encontramos praias e pequenas ilhas de areia fina e branca que 

despertam para um banho e que podem ser apreciadas através de uma visita por mar. 

Passeio guiado com observação de golfinhos no seu habitat natural, de onde a paisagem nos 

proporciona momentos únicos, numa região rica em património histórico e natural. 

Duração e tipo de embarcações: aproximadamente 2h – As embarcações utilizadas têm uma 

capacidade de 6 a 48 passageiros + tripulação. Existe a possibilidade de grupos maiores, 

utilizando embarcações em conjunto. 

Duração: Cerca de 2h sem almoço e de 4h com almoço 

Preço Net para grupos acima das 20 pessoas, por adulto é de 25,00€ e de crianças dos 3 aos 

12 anos de 15,00€, que inclui o passeio de barco e guia. 

Opcionais: 

- Prova de queijos, vinhos regionais e moscatel de Setúbal – 7,50€/pax; 

- Degustação de Ostras e vinhos – 12,00€/pax; 

- Almoço a bordo com uma bebida e um moscatel - 20,00€/pax; 

- Almoço a bordo com bebidas à descrição - 25,00€/pax  

Os nossos almoços são constituídos por entradas (pão, tostas, tábua de queijos regionais, 
requeijão com doce de abóbora e azeitonas), seguindo-se o prato principal (onde são 
apresentados dois pratos diferentes, um à base de bacalhau e outro à base de carne de porco), 
salada mista, bebidas (águas, sumos, cervejas e vinhos B/T regionais), sobremesa fruta da 
época e Esses de Azeitão, café  e moscatel. 

Podemos apresentar preços para outros menus de acordo com as vossas sugestões. 
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2 – Passeio para observação de golfinhos, almoço a borbo, seguido de subida do rio até 

Alcácer do Sal para desembarque 

 

A Baía de Setúbal, pertencente ao Clube das Mais Belas Baías do Mundo, alberga uma 

comunidade de Golfinhos, que aqui residem todo o ano, nestas águas calmas e cristalinas. 

Além dos Golfinhos, encontramos praias, uma delas ganhou o prémio de praia mais bonita da 

Europa em 2017 e 2019, e em 2018 o de praia mais bonita de Portugal, e pequenas ilhas de 

areia fina e branca que despertam para um mergulho e que podem ser apreciados através de 

uma visita por mar. Região esta com paisagens que nos proporciona momentos únicos, numa 

região rica em património histórico e natural. 

Praticamente todo o percurso fluvial entre Setúbal e Alcácer do Sal se desenvolve bem dentro 

do coração da Reserva Natural do Estuário do Sado, uma das mais espetaculares áreas 

protegidas do nosso país, não só pela paisagem natural e pouco humanizada que lhe é 

característica, mas também por todo o seu riquíssimo património, desde logo o natural, mas 

também o histórico, arqueológico, cultural, económico, etc. 

Destaca-se neste percurso a passagem junto às Ruínas Romanas de Tróia, Canal da 

Carrasqueira, Ilha do Cavalo (Herdade do Pinheiro), cais palafítico de Abul com explicação da 

Feitoria fenícia existente no local (impossível visitar), passagem junto a salinas e arrozais, a 

Reserva Natural do Estuário do Sado é um dos melhores sitíos para a observação de aves, pelo 

que iremos disponibilizar binóculos para este fim que será acompanhada por guia. 

Todo o percurso será acompanhado por um guia irá explicando os aspetos mais relevantes do 

passeio e a descrição dos diferentes pontos de interesse mencionados e desenvolvendo 

algumas temáticas como as que se prendem com as embarcações tradicionais, sal, ocupação 

humana, património natural, aves, etc. 

Embarque e desembarque 

O local de embarque é, habitualmente, em Setúbal, na Doca das Fontainhas (lado poente); a 

hora de embarque será a combinar de acordo com o dia pretendido e as marés nesse dia. 

Meeting point: https://goo.gl/maps/NRVecxHAbEP2 

O desembarque será efetuado no cais da Ameira em Alcácer do Sal, perto da estação dos 

caminhos-de-ferro, em local acessível a autocarro. 

Preço Net para grupos acima das 20 pessoas, por adulto é de 70,00€ e de crianças dos 3 aos 

12 anos de 35,00€, que inclui o passeio de barco, almoço, guia e transporte de autocarro ou 

carrinhas Mercedes Vito, com paragem no castelo de Alcácer do Sal. 
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3 – Passeio pelas praias da Arrábida e suas falésias, Praia Ribeira do Cavalo (caso as 

condições o permitam) e Sesimbra 

 

A Baía de Setúbal, pertencente ao Clube das Mais Belas Baías do Mundo, tem as suas praias e 

falésias de uma beleza de curtar a respiração. Uma destas praias ganhou o prémio de praia 

mais bonita da Europa em 2017 e 2019, e em 2018 o de praia mais bonita de Portugal. 

Pequenas ilhas de areia fina e branca que despertam para um mergulho e que podem ser 

apreciados através de uma visita por mar. Região esta com paisagens que nos proporciona 

momentos únicos, numa região rica em património histórico e natural. 

Todo o percurso será acompanhado por um guia, que irá explicar os aspetos mais relevantes 

do passeio e a descrição dos diferentes pontos de interesse mencionados e desenvolvendo 

algumas temáticas como as que se prendem com as embarcações tradicionais, sal, ocupação 

humana, património natural, etc. 

Embarque e desembarque 

O local de embarque é, habitualmente, em Setúbal, na Doca das Fontainhas (lado poente); a 

hora de embarque será a combinar de acordo com o dia pretendido e as marés nesse dia. 

Meeting point: https://goo.gl/maps/NRVecxHAbEP2 

O desembarque será efetuado no mesmo local, ou em Sesimbra, caso pretendam. 

Preço Net para grupos acima das 20 pessoas, por adulto é de 40,00€ e de crianças dos 3 aos 

12 anos de 35,00€, que inclui o passeio de barco e guia. 
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4 - Caminhada pelas praias da Arrábida 

 

Na Baía de Setúbal, pertencente ao Clube das Mais Belas Baías do Mundo, encontramos as 

praias da Arrábida, a de Galapinhos (praia Natural mais bonita da Europa) e o Portinho da 

Arrábia é uma das 7 maravilhas naturais de Portugal. Região com paisagens que nos 

proporciona momentos únicos, numa região rica em património histórico e natural. 

A Caminhada irá começar pela praia de Alpertuche, seguindo para a gruta da Lapa de Santa 

Margarida, praia dos Pilotos, Portinho da Arrábida, as ruínas Romanas do Creiro e praia de 

Galapinhos e de Galapos.  

No total, fazem-se 5 quilómetros em cerca de 3 horas. Trata-se de um circuito linear de 

dificuldade baixa. 

Recomenda-se o uso de botas ou sapatos com boa aderência e roupa confortável. O chapéu e 

o protetor solar, bem como o fato de banho. Deve levar água (pelo menos 0,5 litro) e comida. 

No preço está incluído guia, seguro de responsabilidade civil e seguro de acidentes pessoais. 

Preço Net para grupos acima das 20 pessoas, usando transporte cliente, por adulto é de 

10,00€ e de crianças dos 3 aos 12 anos de 5,00€ 
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5 - Caminhadas pelo Parque Natural da serra da Arrábida, com prova de vinhos 

 

A Serra da Arrábida, é uma das maravilhas naturais de Portugal, de onde o deslumbramento 

das suas paisagens e o odor perfumado da sua vegetação, são momentos de magia que 

dificilmente se esquecerão. O património construído, bem como a gastronomia e os vinhos, 

são também motivos de maior interesse na esta região. 

A caminhada inicia em Palmela, seguindo pelos caminhos dos moinhos e terminando numa 

adega para prova de vinhos e visita à adega.  

No total será cerca de 3h30min. Trata-se de um circuito linear de dificuldade baixa. 

Recomenda-se o uso de botas ou sapatos com boa aderência e roupa confortável. O chapéu e 

o protetor solar, bem como o fato de banho. Deve levar água (pelo menos 0,5 litro) e comida. 

Preço Net para grupos acima das 20 pessoas, usando transporte cliente, por adulto é de 

20,00€ e de crianças dos 3 aos 12 anos de 10,00€ 

 

No preço está incluído guia, seguro de responsabilidade civil e seguro de acidentes pessoais. 
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6 – Caminhada pela Reserva Natural do Estuário do Sado com observação de aves 

 

A Reserva Natural do Estuário do Sado, uma das melhores zonas naturais de Portugal, de onde 

pode observar colónias de flamingos, garças-reais, corvos marinhos entre tantas outras 

espécies. 

O moinho das marés da Mourisca, em pleno coração da Reserva Natural, um contacto real com 

a história desta região. 

Proporcionamos binóculos, telescópio e guia 

Duração: 3h  

Preço Net para grupos acima das 20 pessoas, usando transporte cliente, por adulto é de 

10,00€ e de crianças dos 3 aos 12 anos de 5,00€ 

 

7 – Experiência SUP  - STAND UP PADDLE nas praias da Arrábida ou ilha de Tróia 

 

     

      

 

 

Um desporto praticado em águas calmas com uma prancha grande, onde a pessoa fica em pé 

na prancha e com a ajuda de um remo desliza sobre a água. Idade mínima 8 anos e saber 

nadar. 

Preço Net para grupos acima das 20 pessoas, por adulto é de 20,00€ e de crianças dos 3 aos 

12 anos de 10,00€ 
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Responsabilidade e segurança para os clientes 

A Rotas do Sal declara que, para todas as atividades que promove, possui: 

Licença do Turismo de Portugal RNAAT 79/2009, RNAVT 8126; 

Todos os Seguros obrigatórios para exercício da sua atividade; 

Licença nº1 em Portugal para Observação de Cetáceos, licença para o Estuário do Sado; 

Licença de Turismo de Natureza para as áreas do Parque Natural da Arrábida e Reserva Natural 

do Estuário do Sado; 

Todos os meios dispõem de sistemas de segurança e salvamento para adultos e crianças. 

Coletes, Boias, Balsas, Cintos de Segurança, cadeiras para transporte de crianças, etc. 
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