
 
 

                                  

 

 
 

VILA VELHA DE RODÃO 

          31 de JULHO - Domingo 
PASSEIO DE BARCO - PORTAS DE RÓDÃO 

Mafra – 06h15 / Torres Vedras – Partida às 07h00, seguindo por autoestrada até Vila Velha de Rodão, um concelho 
marcado pelo contraste entre a terra e o rio Tejo, escultor de uma paisagem única e deslumbrante. Durante a manhã, 
acompanhados de guia local, iremos visitar vários pontos de interesse, nomeadamente o Jardim dos Troncos Fosséis, o 
Castelo do Rei Wamba e o Lagar de Varas. 
Terminada a visita, seguimos em autocarro ou percorrendo o agradável passadiço, até ao cais fluvial de Vila Velha de 
Ródão para dar início ao passeio de Barco com almoço a bordo. O ponto alto do passeio é a passagem no Monumento 
Natural Portas de Ródão – uma Garganta imponente escavada pelo rio na serra do Perdigão. Durante o passeio poderá 
observar a vasta colónia de grifos ali existente, entre outras espécies, o Conhal do Arneiro e a Ilha dos Pescadores. 
 

 
Terminado o passeio de barco, seguimos até ao concelho de Mação para breve paragem na Praia fluvial de Ortiga. 
Localizada na junção da foz da Ribeira D’Eiras com a albufeira da Barragem de Belver, é uma das mais procuradas praias 
fluviais pelos maçaenses. Seguimos até Abrantes. Tempo livre. Não parta sem provar algumas das mais doces iguarias: 
tigeladas, broas fervidas, castanhas doces, mulatos e a famosíssima Palha de Abrantes, de origem conventual. Em hora 
a indicar, regressamos por autoestrada até Torres Vedras/Mafra. Fim dos nossos serviços. 
 

 
PREÇO POR PESSOA: 68 € 
Crianças dos 3 aos 5 anos: 25 €  
Crianças dos 6 aos 12 anos: 40 €  
Redução de cartão sénior CMTV: 2 €; 
 

 

 
SERVIÇOS INCLUÍDOS: 

✓ Viagem de autocarro; 

✓ Representante da agência; 

✓ Visita guiada a Vila Velha de Rodão; 

✓ Cruzeiro com almoço a bordo; 

✓ Seguro de Viagem; 
 

 
 

Grupo mínimo de 35 pessoas. Inscrição deverá ser efetuada mediante um sinal de 30 €. 
Programa emitido em 14/06/2022 de acordo com as condições gerais. 
Condições de cancelamento: 1 semana antes da data de partida, aplicam-se gastos de cancelamento totais. Após confirmação do 
grupo mínimo podem aplicar-se taxas de cancelamento mediante os serviços reservados. 

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

 Conforme as normas da DGS à data da viagem; 

 

at... https://partiupelomundo.com/serra-da-freita/ . 
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