
Observação de Golfinhos

Programas 2015

Viagem a bordo do Veleiro Catamaran Esperança, de 22,80 metros de comprimento, à 
descoberta da comunidade de Golfinhos do Sado, com vista para as magníficas paisagens do 
Estuário do Sado,  costa de Tróia e Arrábida.

Preço (PVP): 35 Eur/adulto – 20 Eur/criança até aos 12 anos – IVA incluído;

           

Inclui:Viagem de barco para observação de Golfinhos – Passeio no Sado, costa de Tróia e Arrábida – 
Paragem para um mergulho (período de Verão). 

Período: Todo o ano; 

Duração: 3 horas; 
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Programas 2015

Observação de Aves

Viagem de barco, pelo interior do estuário do Sado, para observação de diversas espécies de 
Aves que habitam este ecossistema.

Inclui: Viagem de barco para observação de aves ; Guia especializado, binóculos de qualidade, telescópio 
e guias de campo; 

Período: Outubro a Março; 
Duração: 3 horas; 

Preço (PVP): 35 Eur/adulto – 20 Eur/crianças até aos 12 anos –IVA incluído;

Aconselha-se o uso de Binóculos e, caso pretendam fotografar, uma lente de 200mm, no mínimo.
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Programas 2015

Passeio de catamaran com 
refeição a bordo

Embarque no veleiro Catamaran “Esperança”, desfrute da beleza da costa de Tróia e Arrábida ou do 
interior do estuário do Sado. Num ambiente tranquilo sobre a calma das águas do mar, descubra 
diferentes sabores e sensações.

Período: Todo o ano;

Duração: 4 horas; 

Condições e preços sob consulta

Inclui: Viagem em veleiro catamaran com refeição a bordo - Extensão à costa da Arrábida e ao Parque 
Marinho ou Estuário do Sado - Paragem para um mergulho (período de Verão) – oferta de refeição 
buffet a bordo;
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Programas 2015

Observação de Golfinhos e
Jipe Sado ou Arrábida

Circuito Arrábida
Passeio pelo Parque Natural da Arrábida. Subida pelo topo da Serra da Arrábida, com vista sobre o 
Estuário, o Mar e a Península de Tróia, com breve paragem junto ao Convento da Arrábida. Segue-se, 
depois, por Casais da Serra e Vale dos Picheleiros até Azeitão, onde se procederá a uma visita às Caves 
velhas José Maria da Fonseca, acompanhada de uma prova de vinhos. Daí, parte-se à descoberta da 
Azulejaria segundo os mesmos métodos usados no Séc. XVII ou ao Castelo de Sesimbra.

Ao encontro dos Golfinhos e dos segredos da 
Serra da Arrábida.

Circuito Sado
Passeio na Reserva Natural do Estuário do Sado. Desde Tróia à Comporta, percorrendo os trilhos dos 
Arrozais até à Carrasqueira para conhecer o tradicional porto de pesca Palafita. Visita à Adega da 
Herdade da Comporta acompanhada de uma prova de Vinhos. Ao longo das localidades de Monte 
Novo e de Montevil podemos observar diversas Aves, Cegonhas, Garças, Maçaricos, Guarda-rios, Perna 
longa e, em Invernada, grupos de Flamingos. Regresso a Setúbal ou Tróia.

Inclui: Passeio de barco para observação de golfinhos – Visita de Jipe ao Parque Natural da Arrábida; 
Visita de Jipe ao Parque Natural da Arrábida ou ao Estuário do Sado;

Período: Todo o ano;

Duração: 8 horas; 

Participantes: 8 (mínimo);

Preço (PVP): 75 Eur/adulto – 45 Eur/crianças até aos 12 anos – Circuito Arrábida

                      80 Eur/adulto – 45 Eur/crianças até aos 12 anos – Circuito Sado
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Programas 2015

Observação de Golfinhos, 
com transfer de Lisboa / Cascais
Hotel pick up e drop off, a partir de Cascais, Estoril, 
Lisboa, Costa da Caparica ou Sesimbra

Inclui: Viagem de barco para observação de golfinhos e visita à costa da Arrábida – Passeio de Jipe no 
Parque Natural da Arrábida, Sesimbra ou Cabo Espichel.

Período: Todo o ano;

Half day: 60€ Lisboa: 65€ - Costa do Estoril (Hotel pick up e drop off, observação de golfinhos, 
passeio de Jipe não incluído);

Full day: 75€ Lisboa ; 80€ - Cascais (Hotel pick up e drop off, observação de golfinhos, passeio de Jipe); 

30% desconto para crianças até aos 12 anos; 
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Programas 2015

Inclui: Passeio pelo Sado para Observação de Golfinhos – Livro “Golfinhos do Sado”; 

Período: Todo o ano;

Duração: 3 horas;

Preço(PVP):55Eur/adulto – IVA incluído; 

Observação de golfinhos  +
Livro “Golfinhos do Sado”

Além do passeio receba o magnífico livro "Golfinhos do Sado" autografado pelos autores, para 
conhecer melhor estes apaixonantes animais.
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Programas 2015

Programas para grupos 

Organizamos eventos exclusivos para grupos a bordo do catamaran “Esperança”. 
O aluguer exclusivo deste veleiro é complementado com a oferta de diversos serviços de catering e de 
animação a bordo.

Serviço de catering a Bordo:
Welcome Drink  

Degustação de queijos e de vinhos; 

Desgustação de ostras e espumante; 

Sushi – Confecção ao vivo de sushi; 

Refeição Buffet a Bordo; 

Animação a Bordo:
Jazz Session; 

Saxofonista;

Música ao vivo (ex. guitarra portuguesa); 

Yoga; 

Festa de aniversário;

Casamento a Bordo

Condições e Preços (sob consulta).
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Programas 2015

Os Barcos

O Esperança 
O Esperança é um Veleiro Catamaran de 75’ - 22,80m - , construído pela Fountaine Pajot, possui dois 
motores de 135hp Nanni diesel e faz 9 nós em velocidade cruzeiro. A bordo tem serviço de bar, toillet, 
chuveiros, música, e o espaço “Be & Jazz Lounge”, uma rede flutuante sobre o Mar que lhe permite 
desfrutar do som do Mar ou de um merecido descanso.
Esta embarcação é ideal para festas e grupos de incentivos.
Capacidade de 80 passageiros.

Hei Matau
Hei Matau é um semi-rigido de 8,5m, construído pela Joker, em Itália. Possui um motor Yamaha de 
250HP e em velocidade cruzeiro faz 27 nós. Esta embarcação é a ideal para filmagens, fotografia, 
investigação e qualquer outros trabalhos profissionais.
Capacidade de 12 passageiros.
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Programas 2015

Condições de reserva 

A Vertigem Azul reserva-se o direito de anular a viagem por razões de segurança e condições 
meteorológicas. O cliente será integralmente reembolsado, sem direito a indemnização. A empresa 
tentará oferecer a solução mais adequada. Em caso de anulação por parte do cliente a mais de 10 dias 
da data de embarque, a soma depositada será integralmente reembolsada, a menos de 10 dias será 
integralmente retida pela Vertigem Azul. A Vertigem Azul fará o possivel para proporcionar ao cliente 
a observação dos Golfinhos, mas não poderá ser responsabilizada se apesar dos seus esforços o cliente 
não tiver a oportunidade de observar os Golfinhos. Cada cliente deverá respeitar as regras de 
segurança impostas a bordo que serão dadas a conhecer pela Vertigem Azul.

As reservas podem ser efectuadas por e-mail ou por telefone.
Cada reserva implica a aceitação por parte do cliente das nossas condições particulares.
Cada reserva é acompanhada por 50% do montante do custo total da viagem, sendo o restante pago 
antes do embarque.

As crianças até aos 12 anos devem fazer-se acompanhar por um adulto.

2015© Vertigem Azul



Programas 2015

Partidas de Setúbal ou Tróia

Informações e Reservas
Vertigem Azul - Turismo de Natureza
Edifício Marina Deck
Rua Praia da Saúde 11 D
2900-572 Setúbal
(junto ao Rio e à Doca dos Pescadores)

Tel: (+351) 265 238 000 
Tlm: (+351) 916 982 907
Fax: (+351) 265 238 001

Site: www.vertigemazul.com
E-mail: vertigemazul@mail.telepac.pt

Vertigem Azul - Turismo de Natureza
Marina Tróia
Tróia

Equipamento recomendado :
Máquina fotográfica ou de filmar; Óculos de Sol, protecção solar, chapéu; Sapatos de sola de borracha; 
Agasalhos; Fato-de-banho e Toalha de Praia (Verão)

Em frente à lota de Setúbal
Percurso A2 Lisboa – Setúbal:

Saindo da auto-estrada Lisboa – Setúbal deve 
seguir em frente nos Semáforos  (deixando à sua 
direita o hipermercado “Jumbo”). Siga as placas 
que indicam o “Porto de Setúbal” e os 
“ferry-boats”, sempre na direcção do rio. Passará 
por duas rotundas, mantenha sempre a mesma 
direcção, em frente, e então começará a descer 
uma estrada inclinada, até avistar o rio à sua 
frente.

Quando se encontrar junto ao rio deve virar à sua 
direita, em direcção da cidade. Passará por cima 
de um viaduto e vai dar entrada no início da Av. 
Luísa Todi onde vai avistar a zona dos 
“ferry-boats”. Contorne a primeira rotunda à 
esquerda, em direcção ao cais dos ferry-boats. Vai 
deparar com o Porto de Setúbal à sua frente. Vire 
à sua direita e siga paralelamente ao rio até 
encontrar a lota – um edifício amarelo com um 
relógio numa  Torre. Estacione o seu carro, nós 
estamos em frente da Lota de Setúbal, no rés- do 
–chão do Edifício Marina Deck.

Coordenadas GPS: 
Lat: 38,5203 °
Long: - 8,8972 °
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