
 
 

                                  

 

 

Castelos e Fortalezas 
Programa: 1 Dia Domingo, 29 de MAIO 

Mafra – 08h00 / Torres Vedras – Partida às 08h30, seguindo por autoestrada até Palmela. Subimos até ao Castelo de 
Palmela, classificado como Monumento Nacional desde 1910. Além de apreciar a magnifica vista panorâmica que a 
fortaleza oferece, encontra ainda a Pousada Histórica de Palmela, situada no antigo convento da Ordem de Santiago, a 
Igreja de Santiago, as ruínas da Igreja de Sta. Maria, lojas de 
artesanato e produtos regionais e um Café-Esplanada.  
 
Almoço no restaurante Dona Isilda, onde lhe espera um magnifico 
almoço buffet que coloca à sua disposição uma escolha variada e 
rica, com os melhores sabores da gastronomia típica regional e 
nacional. Encontrará uma seleção dos melhores queijos e enchidos 

de Norte a Sul do País bem como, saladas frias e pratos quentes com 

o requinte do sabor típico das nossas aldeias. Para sobremesa terá 

uma deliciosa escolha de variados doces tradicionais e conventuais. 

 
 Seguimos para Setúbal até ao Forte de São Filipe. Actualmente 
convertido numa Pousada, é um óptimo miradouro sobre a cidade, o 
Rio Sado, Tróia e a Serra da Arrábida. 
 
À tarde, continuamos viagem até Sesimbra, terra intrinsecamente 
ligada à praia e à pesca. Na vila, é obrigatório um passeio pela marginal, 
junto à praia de onde se pode observar a ligação à atividade pesqueira 
e admirar a Fortaleza de Santiago - monumento seiscentista, situado 
no meio do areal, recentemente restaurado. 
 

Ao fim da tarde, fazemos uma última paragem a cerca de 15 quilómetros no sentido poente, onde encontramos, 
provavelmente, um dos mais espantosos cenários de Portugal: o Cabo Espichel. Em hora a indicar, regressamos por 
autoestrada até Torres Vedras. Fim dos nossos serviços. 
 

  
SERVIÇOS INCLUÍDOS: 

 Viagem de autocarro; 

 Almoço c/bebidas; 

 Representante da agência; 

 Seguro de Viagem; 

PREÇO POR PESSOA: 48 € 

Redução de cartão sénior CMTV: 1€; 

 

A Inscrição será efetuada mediante sinal de 25 €.  
Grupo mínimo de 30 pessoas.  
Programa emitido em 27/04/2022 de acordo com as condições 
gerais.  
Condições de cancelamento: 1 semana antes da data de partida, 
aplicam-se gastos de cancelamento totais.  

REQUISITOS DE VIAGEM 
 Obrigatório o uso de máscara no interior do autocarro; 

 Conforme as normas da DGS à data da viagem; 


