PROGRAMA 1

Wine Destinations

INCENTIVOS

Península de Setúbal

No topo nordeste da Serra da Arrábida, e visível a grande distância, encontra-se o
secular Castelo de Palmela, um marco na península de Setúbal. Descubra esta
cidade histórica de ruas tranquilas, onde é ainda possível encontrar artefactos do
período da ocupação moura na Península Ibérica.
No meio dos vinhedos e dos campos de exploração agrícola encontra-se Azeitão. O
nome desta histórica Vila foi dado pelos mouros devido à grande quantidade de
oliveiras que aqui existiam. Mais tarde foi descoberta pela nobreza portuguesa, que
aqui construiu palácios e quintas, o que originou o surgimento de grandes explorações agrícolas e a consequente evolução natural da qualidade gastronómica e vínica
da região. Hoje em dia é possível apreciar alguns dos melhores vinhos, queijos e
doces de Portugal.
A Vila piscatória de Sesimbra é uma mistura de ruas estreitas cheias de pequenos
cafés e restaurantes envolvida em blocos de apartamentos que sobem a encosta,
tirando proveito da bela vista mar. A calma baía e praia protegida pela Serra da
Arrábida e os óptimos restaurantes com peixe fresco fazem deste lugar, o local
perfeito para um relaxante fim-de-semana.
Seguindo pela estrada entre Sesimbra e Setúbal com o luxuriante Parque Natural da
Arrábida de um lado e o oceano no outro, é possível contemplar algumas das mais
bonitas paisagens portuguesas.
Pare o carro na parte superior do Portinho da Arrábida e visite esta pequena Vila com
a sua praia de areia branca, encimada pelo antigo mosteiro dos capuchinhos que é
obrigatório visitar. Não muito longe encontram-se as praias de Galapos e da Figueirinha, locais perfeitos para o mergulho ou para a práctica de windsurf.
A rota termina em Setúbal, a capital da região e o terceiro maior porto de Portugal.
Visite a bonita Igreja de Jesus do século XVI e o Forte de São Filipe de onde é
possível observar toda a cidade.

Preço Sob Consulta

LOCAIS DE DESTAQUE:
Palmela
Azeitão
Sesimbra
Portinho da Arrábida
Praia de Galapos
Setúbal

GROUPO:

Mín. 24 Pessoas.

LOCAL DE PICK UP:
Lisboa

