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Viagem a bordo do Veleiro Catamaran “O 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. 

 

OBSERVAÇÃO DE GOLFINHOS 
 

Programa: Observação de Golfinhos  

Inclui:  
• Viagem de barco para observação de Golfinhos  
• Passeio no Sado, costa de Tróia e Arrábida 

Período:  
• Todo o ano 

Duração:  
• 2.5/3 horas 

Preço (PVP):  
• 35€ adulto (IVA incluído)  
• 20€ criança dos 3 aos 12 anos  (IVA incluído) 

Local de embarque e horário 
• Setúbal: 9.30h / 14.30h /  18.00h 
• Tróia: 10.00h / 15.00h / 18.15h 

 Programas 2017 

NOTAS: 
- A experiência e o conhecimento 
da equipa proporcionam uma 
atividade de elevada qualidade, 
com uma taxa de sucesso de 
avistamento  de 96%. 
 
- A Vertigem Azul fará o possível 
para proporcionar 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. 
 
- Opcional: Pick-up em Cascais, 
Estoril, Lisboa, Costa da Caparica 
ou Sesimbra (sob consulta). 
 



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

 

OBSERVAÇÃO DE AVES 
 

Programa: Observação de Aves 

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):  
• 40€ adulto (IVA incluído) 
• 20€ criança dos 3 aos 12 anos (IVA incluído) 

Local de embarque e horário 
• Setúbal: 9.30h / 14.30h (depende da maré) 
• Tróia: 10.00h / 15.00h (depende da maré)  

 Programas 2017 

NOTAS: 
- A experiência e o conhecimento 
da equipa proporcionam uma 
atividade de elevada qualidade. 

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

 
- Cada cliente deverá respeitar as 
regras de segurança impostas a 
bordo que serão dadas a conhecer 
pela Vertigem Azul. 
 



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

 

PASSEIO DE BARCO  
COM REFEIÇÃO A BORDO 

 

Programa: Passeio de barco com refeição 

Inclui:  
• Viagem em veleiro catamaran 
• Passeio pela costa da Arrábida, costa de Tróia ou 

Estuário do Sado  
• Paragem para um mergulho (se condições climatéricas e 

marítimas permitirem)  
• Catering a bordo 

Período:  
• Todo o ano 

Duração:  
• 4 horas 

Preço (PVP):  
• Sob consulta 

Local de Embarque:  
• Setúbal  ou Tróia 

 Programas 2017 

NOTAS: 
- Apenas disponível para aluguer 
exclusivo  do veleiro catamaran 
 “O Esperança”. 

 
- Cada cliente deverá respeitar as 
regras de segurança impostas a 
bordo, que serão dadas a 
conhecer pela Vertigem Azul. 
 



De manhã: Embarque no veleiro Catamaran, para observação dos golfinhos  do Sado. 
À tarde: Passeio de  jipe 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 do percurso podemos observar diversas Aves: Cegonhas, Garças, Maçaricos, Guarda-
rios, Perna longa e, no inverno, grupos de Flamingos. Regresso a Setúbal ou Tróia. 

 

OBSERVAÇÃO DE GOLFINHOS 
E SADO JIPE TOUR 

 

Programa: Golfinhos e circuito Sado 

Inclui:  
• Viagem em veleiro catamaran para observação dos 

Golfinhos do Sado 
• Passeio de Jipe pelo Estuário do Sado  
• Prova de vinhos na adega da Herdade da Comporta 

Período:  
• Todo o ano 

Duração:  
• 8 horas 

Preço (PVP):  
• 90€ adulto (IVA Incluído) 
• 55€ criança até aos 12 anos (IVA incluído) 

Local  e horário de embarque para passeio de barco:  
• Setúbal: 9.30h / Tróia: 10.00h  

 Programas 2017 

NOTAS: 
- Almoço livre. 
 
- Mínimo de 4  participantes 
(circuito Jipe). 

 
-  Opcional: Pick up e drop off, 
em Cascais, Estoril, Lisboa, Costa 
da Caparica ou Sesimbra.  

 
 

 
 
 



De manhã: Embarque no veleiro Catamaran, para observação dos golfinhos  do Sado. 
À tarde: 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. 

 

OBSERVAÇÃO DE GOLFINHOS 
E ARRÁBIDA JIPE TOUR 

 

Programa: Golfinhos e circuito Arrábida 

Inclui:  
• Viagem em veleiro catamaran para observação dos 

Golfinhos do Sado 
• Passeio de Jipe pelo Parque Natural da Arrábida 
• Prova de vinhos nas caves  José  Maria da Fonseca 

Período:  
• Todo o ano 

Duração:  
• 8 horas 

Preço (PVP):  
• 85€ adulto (IVA Incluído) 
• 50€ criança até aos 12 anos (IVA incluído) 

Local de embarque para passeio de barco:  
• Setúbal: 9.30h / Tróia: 10.00h  

 Programas 2017 

NOTAS: 
- Almoço livre. 
 
- Mínimo de 4  participantes 
(circuito Jipe). 

 
-  Opcional: Pick up e drop off, 
em Cascais, Estoril, Lisboa, Costa 
da Caparica ou Sesimbra.  

 
 

 
 
 



Embarque no veleiro Catamaran, para observação dos golfinhos  do Sado. 
Conheça a beleza da comporta fazendo um passeio a cavalo ao longo dos arrozais, cruzando  
as dunas até à praia  da Comporta. 

  
. 

 

Programa: Golfinhos e Cavalos 

Inclui:  
• Viagem em veleiro catamaran para observação dos 

Golfinhos do Sado 
• Passeio de cavalo pela Comporta: Arrozais e praia 

Período:  
• Todo o ano 

Duração:  
• 2.5/3 horas passeio de Barco  –  2 horas passeio a Cavalo 

Preço (PVP):  
• 95€ adulto (IVA Incluído) 
• 70€ criança até aos 12 anos (IVA incluído) 

Local de embarque para passeio de barco:  
• Setúbal: 9.30h / Tróia: 10.00h  

 Programas 2017 

NOTAS: 
- Almoço livre 
 
- Opcional: pick-up  Tróia – 
Comporta – Tróia, para 
realização da actividade a cavalo 
(viatura – 4 pax 120€ IVA Incluído 
– valor net) 
 
- Cavalos muito dóceis e 
pacientes, habituados a todo o 
tipo de cavaleiros, até mesmo a 
crianças 
 
 
 

GOLFINHOS E CAVALOS 



Todos os sábados de Maio a Setembro, embarque no veleiro Catamaran, para passeio ao pôr-
do-sol na costa de Tróia e Arrábida. Aproveite para conhecer e degustar vinhos e produtos da 
região , ao som de música. 

  
. 

 

WINE SUNSET PARTY 

Programa: Wine Sunset Party 

Inclui:  
• Viagem em veleiro catamaran ao pôr-do-sol 
• Prova de Vinhos e degustação de ostras, queijo e tortas 

de Azeitão 
• Animação a bordo com DJ ou música ambiente. 

Período:  
• Sábados, de Maio a Setembro (datas a anunciar) 

Duração:  
• 2.30 horas  

Preço (PVP):  
• 35€ adulto (IVA Incluído) 
• 20€ criança até aos 12 anos (IVA incluído) 

Local de embarque para passeio de barco:  
• Setúbal: 18.30h / Tróia: 18.45h  

 Programas 2017 

NOTAS: 
- Em cada passeio estará 
representada uma adega 
diferente.  
 
- Cada cliente deverá respeitar as 
regras de segurança impostas a 
bordo, que serão dadas a 
conhecer pela Vertigem Azul. 

 
 



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.  

. 

 

GRUPOS E EVENTOS A BORDO 

Programa: Grupos e eventos a bordo 

Passeio em veleiro catamaran (regime exclusivo) 
Opcional - Serviço de Catering:  
• Welcome Drink / Degustação de queijos e de vinhos / 
Degustação de ostras e espumante / Sushi – Confecção ao 
vivo de sushi  / Refeição Buffet  
Opcional - Animação a Bordo: 
Jazz / Saxofonista / Música ao vivo / Yoga  / Festa de 
Aniversário / Festa de Casamento  

Período:  
• Todo o ano 

Duração:  
• 4 horas   

Condições e Preço:  
• Sob consulta 

Local de embarque para passeio de barco:  
• Setúbal / Tróia  

 Programas 2017 

NOTAS: 
- Apenas disponível para aluguer 
exclusivo  do veleiro catamaran 
 “O Esperança” 
 
- Aluguer por 4 horas, podendo 
estender-se o tempo, sob 
orçamento e consulta de 
disponibilidade. 

 
- Máximo de participantes: 80. 

 
- Cada cliente deverá respeitar as 
regras de segurança impostas a 
bordo, que serão dadas a 
conhecer pela Vertigem Azul. 

 
 



Viagem a bordo do Veleiro Catamaran à descoberta da comunidade de Golfinhos do Sado. 
Fique com a recordação adquirindo o magnífico livro "Golfinhos do Sado" autografado pelos 
autores, para conhecer melhor estes apaixonantes animais..  
. 

 

OBSERVAÇÃO DE GOLFINHOS 
  + LIVRO  “GOLFINHOS DO SADO” 

Programa: Observação de golfinhos + livro 

Inclui:  
• Viagem de barco para observação de Golfinhos  
• Passeio no Sado, costa de Tróia e Arrábida 
• Livro  “Golfinhos do Sado” autografado pelos autores 

Período:  
• Todo o ano 

Duração:  
• 2.5/3 horas 

Preço (PVP):  
• 60€ Adulto (IVA Incluído) 

Local de embarque e horário 
• Setúbal: 9.30h / 14.30h /  18.00h 
• Tróia: 10.00h / 15.00h / 18.15h 

 Programas 2017 

NOTAS: 
- A experiência e o conhecimento 
da equipa proporcionam uma 
atividade de elevada qualidade, 
com uma taxa de sucesso de 
avistamento  de 96%. 
 
- A Vertigem Azul fará o possível 
para proporcionar 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. 
 
- Opcional: Pick-up em Cascais, 
Estoril, Lisboa, Costa da Caparica 
ou Sesimbra (sob consulta). 
 



“O Esperança” -  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, wc, chuveiros, música,  
e um espaço lounge.  Rede flutuante sobre  
o Mar que lhe permite desfrutar do som do Mar  
ou de um merecido descanso. 
Capacidade: 80 passageiros. 
 
 
“Hei Matau” – Semi-rígido de 8,5m, construído pela 
Joker. Possui um motor Yamaha de 350HP  
e em velocidade cruzeiro faz 27 nós.  
Esta embarcação é a ideal para filmagens, fotografia, 
trabalhos de investigação. 
Capacidade: 16 passageiros. 

OS NOSSOS BARCOS 

CONDIÇÕES DE RESERVA 
- As reservas podem ser efectuadas no site, email 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. 
- 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 possível 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. 



SETÚBAL 
Vertigem Azul  
Rua Praia da Saúde 11D 
2900 - 572 Setúbal 
Tel. (+351)265 238 000 
 
Coordenadas GPS:  
Lat: N 38 ° 31’ 23’’ 
Long: W 8 ° 53’ 83” 
 

vertigemazul@mail.telepac.pt 
www.vertigemazul.com 
 

TRÓIA 
Vertigem Azul 
Marina de Tróia 
7570-789 Carvalhal  
Tel. (+351) 265 238 000 
 
 

Onde Estamos: 


