SADO EMOTION
PASSEIOS DE BARCO

+351 930 569 493
www.sadoemotion.pt

PORQUÊ A SADO EMOTION?
Promovemos, ao invés do turismo de massa, um conceito
com menos pessoas a bordo, mais acolhedor e mais
próximo da Natureza.
A paixão e autenticidade que tão bem nos caracterizam e as
valências das nossas embarcações têm sido os ingredientes
certos para a afirmação e diferenciação da Sado Emotion
como marca de excelência, premiada já por diversas vezes.

OBJETIVO
Somos, assumidamente, obcecados pelos detalhes que
tornam as nossas experiências únicas, valorizando e
defendendo um serviço altamente personalizado,
procurando a satisfação total de todos os nossos clientes.

TODOS OS PASSEIOS TÊM GUIA

SADO EMOTION
AS NOSSAS EMBARCAÇÕES

EMBARCAÇÕES
Temos a tipologia ideal para este tipo de atividades
CARACTERÍSTICAS
Podem andar mais rápido

VANTAGENS
Conseguimos percorrer uma área maior
quando vamos à procura dos golfinhos,
aumentando assim a probabilidade de os
encontrar.
Visitamos e conhecemos mais locais.

Não há estruturas/obstáculos
à observação

Visibilidade 100% livre, para uma melhor
observação dos golfinhos e restantes
paisagens.

Têm pouco calado/profundidade

Permite uma maior aproximação da
costa e dos golfinhos, para uma
experiência mais íntima com a natureza.

Planam e navegam muito bem

Evita sensação de enjoo.

Não levam muitas pessoas

Para uma experiência sem multidões e
muito mais acolhedora e personalizada.

Têm sistema de música a bordo

Para proporcionar um ambiente ainda
mais agradável e divertido.

SADO EMOTION
BARCO PARTILHADO OU PRIVADO

Barco privado

OS CLIENTES PODERÃO OPTAR POR:
Fazer um passeio num conceito de barco partilhado;
ou
Fazer um passeio num conceito de barco privado
que pode ser personalizável e que inclui algumas ofertas.

CONDIÇÕES NECESSÁRIAS
PARA SE REALIZAR UM PASSEIO:
Grupo mínimo de pessoas – (fator não necessário se o
cliente optar por um conceito de barco privado).
Condições atmosféricas e de navegação favoráveis à
realização do passeio.

OFERTAS:
- MOSCATEL DA
REGIÃO

- PASTEIS DE NATA
- MATERIAL DE
SNORKELING

POSSIBILIDADE DE
ADICIONAR EXTRAS:
- ALMOÇO NO PORTINHO
- PIQUENIQUE
NA PRAIA

Barco privado

SADO EMOTION
OS PROGRAMAS

PROGRAMA

GOLFINHOS EXPERIENCE
Preços

Observação de golfinhos

Passeio de proximidade pela costa da Arrábida

SUCESSO
99,9

%

Barco Partilhado:
40€ adulto
20€ criança (3-12anos)
0€ bebés (0-2anos)

Barco Privado:
Barco Família Unida:

Preço sob consulta
Barco Emoção I:

Preço sob consulta
Barco Emoção II:

Preço sob consulta

OFERTAS P/
PRIVADO:

Este programa tem uma duração de 1h30/2h00, no qual o grande objetivo é ir ao encontro dos
golfinhos roazes do Sado e observar os seus comportamentos. Este passeio inclui ainda uma visita
guiada ao longo da costa da Arrábida passando nomeadamente pelo forte do Outão, convento da
Arrábida, gruta de Santa Margarida, ilha da Anixa e pelas praias da Figueirinha, Galapos, Galapinhos,
Coelhos, Creiro, Portinho da Arrábida e Praia de Alpertuche.
Se não vir os golfinhos receberá um voucher para vir novamente!
TAXA DE SUCESSO DA SADO EMOTION NO AVISTAMENTO DE GOLFINHOS NOS ANOS:
2017 – 3passeios que não vimos | 2018 – 3passeios que não vimos | 2019 – 2passeios que não vimos | 2020 – 1passeio que não vimos | 2021 – 2passeios que não vimos

“Porque navegamos mais rápido, conseguimos procurar os golfinhos em muitos mais locais”

PROGRAMA

ARRÁBIDA & TRÓIA EXPERIENCE

Passeio pela costa da Arrábida

Paragem para Banhos

Preços
Barco Partilhado:
25€ adulto
15€ criança (3-12anos)
0€ bebés (0-2anos)
Barco Privado:
Barco Família Unida:

Preço sob consulta
Barco Emoção I:

Preço sob consulta
Barco Emoção II:

Preço sob consulta

OFERTAS P/
PRIVADO:

Este programa tem uma duração de 1h30, no qual o grande objetivo é dar a conhecer a costa da
Arrábida passando nomeadamente pelo forte do Outão, convento da Arrábida, gruta de Santa
Margarida, ilha da Anixa e pelas praias da Figueirinha, Galapos, Galapinhos, Coelhos, Portinho da
Arrábida e Praia de Alpertuche. Está também incluída uma paragem para banhos (30 minutos) na ilha
de areia perto de Tróia, ou noutro local que se julgue mais favorável.

PROGRAMA

MIX EXPERIENCE
(Golfinhos Experience + Arrábida & Tróia
Experience)

Paragem para Banhos
Observação de golfinhos

Passeio pela costa da Arrábida

Preços
Barco Partilhado:
Programa indisponível
Barco Privado:
Barco Família Unida:

Preço sob consulta
Barco Emoção I:

Preço sob consulta
Barco Emoção II:

Preço sob consulta

OFERTAS P/
PRIVADO:

Este programa tem uma duração de 3h00, no qual o grande objetivo é ir ao encontro dos golfinhos
roazes do Sado e observar os seus comportamentos. Este passeio inclui ainda uma visita guiada ao
longo da costa da Arrábida passando nomeadamente pelo forte do Outão, convento da Arrábida, gruta
de Santa Margarida, ilha da Anixa e pelas praias da Figueirinha, Galapos, Galapinhos, Coelhos, Portinho
da Arrábida e Praia de Alpertuche. Está também incluída uma paragem para banhos (30 minutos) na
ilha de areia perto de Tróia, ou noutro local que se julgue mais favorável.

PROGRAMA

MIX EXPERIENCE

Almoço no Portinho
Observação de golfinhos

Paragem para Banhos

Almoço no Portinho da Arrábida

Regresso
Preços
Barco Partilhado:
Programa indisponível
Barco Privado:
Barco Família Unida:

Preço sob consulta
Barco Emoção I:

Preço sob consulta
Barco Emoção II:

Preço sob consulta
OFERTAS P/
PRIVADO

Este é um programa de “dia inteiro” (10h00-17h30/18h00), no qual o grande objetivo é ir ao encontro
dos golfinhos roazes do Sado e dar a conhecer a costa da Arrábida, passando nomeadamente pelo forte
do Outão, convento da Arrábida, gruta de Santa Margarida, ilha da Anixa e pelas praias da Figueirinha,
Galapos, Galapinhos, Coelhos, Portinho da Arrábida e Praia de Alpertuche. Está também incluída uma
paragem para banhos (30 minutos) na ilha de areia perto de Tróia, ou noutro local que se julgue mais
favorável. Posteriormente, os clientes serão levados até ao Portinho da Arrábida onde poderão
desfrutar de uma refeição num dos restaurantes existentes no local. O custo da refeição não está
incluído. Poderão ainda usufruir da praia do Portinho no período da tarde até ao horário de regressar.
Nesta praia encontram-se diversas atividades náuticas (ex: caiaque, paddle, etc).

PROGRAMA
NOVO

ISLAND BRUNCH EXPERIENCE

Passeio de Barco

+
BRUNCH
(piquenique)

NA ILHA

PROGRAMA

Brunch na ilha

ISLAND BRUNCH EXPERIENCE
Passeio pela costa da Arrábida

Paragem numa
ilha de areia selvagem

Preços
Barco Partilhado:
Programa indisponível
Barco Privado:
Barco Família Unida

4horas: preço sob consulta
(contempla 2boxes)

8horas: preço sob consulta
(contempla 2boxes)

Barco Privado:
Barco Emoção I

4horas: preço sob consulta
(contempla 4boxes)

8horas: preço sob consulta
(contempla 4boxes)
Extra: consultar condições e valores para
adicionar uma mota de água na ilha

Este programa tem uma duração de 4h00 (das 9h às 13h) ou de 8h
(das 10h às 18h), no qual o grande objetivo é dar a conhecer a costa
da Arrábida e providenciar um Brunch na ilha de areia que existe ao
largo de Tróia.
De barco, serão dadas a conhecer as baías e os locais mais
emblemáticos da Arrábida, nomeadamente o forte do Outão, o
Convento da Arrábida, a gruta de Santa Margarida, a pedra da Anixa
e as praias da Figueirinha, Galapos, Galapinhos, Portinho da Arrábida
e Alpertuche. Posteriormente, os clientes serão levados e deixados
numa ilha de areia, onde encontrarão um cenário encantador e onde
será providenciado um delicioso Brunch (ver o que contempla uma
box de um brunch). Ficarão na ilha até à hora combinada para
regressar. Os clientes poderão ainda alugar uma mota de água para
usufruir durante o tempo que estiverem na ilha (ver condições).

ISLAND BRUNCH

BOX - MENU
- 2 garrafas de ( 1 lt ) de sumo de laranja
- 1 garrafa de ( 1,5 lt ) de água
- 3 pães de cereais e 2 pães de mistura
- 5 croissants folhados
- 5 mini pães com chouriço
- 100gr de queijo em fatias
- 100gr de fiambre em fatias
- 100gr de chourição em fatias
- Tostinhas/Bolachas
- 1 compota de doce de morango
- 1 compota de doce de abóbora
- 5 rissóis camarão
- 5 croquetes carne
- Batatas fritas
- 1 cacho de uvas.

(O cliente pode retirar ou adicionar o número de boxes
que pretender)

MOTA DE ÁGUA NA ILHA

CONDIÇÕES
Mota: Yamaha VX 110 Sport/Cruiser

Lotação: 3 pessoas
Combustível: incluído

Skipper: incluído
- 2 horas – 215€
- 3 horas – 280€
- 4 horas – 360€
Para alugar a mota de água sem Skipper é obrigatório
ter a Carta Náutica (ex: carta de marinheiro de
recreio).

PROGRAMA

SUNSET EXPERIENCE

Passeio pelas Baías da Arrábida
c/ possibilidade de avistar golfinhos

Paragem para Banhos

Moscatel a bordo

Preços
Barco Partilhado:
25€ adulto
15€ criança (3-12anos)
0€ bebés (0-2anos)

Barco Privado:
Barco Família Unida:

Preço sob consulta
Barco Emoção I:

Preço sob consulta
Barco Emoção II:

Preço sob consulta
OFERTAS P/
PRIVADO:

Este programa tem uma duração de 1h30/2h00, no qual poderão desfrutar de um passeio pela costa
da Arrábida, passando nomeadamente pelas praias da Figueirinha, Galapos, Galapinhos, Portinho da
Arrábida e Praia de Alpertuche. Ao longo do passeio pelo Parque Natural da Arrábida iremos
contemplar alguns monumentos como o forte do Outão, o forte de Santa Maria, o convento da
Arrábida, a gruta de Santa Margarida, etc. Este passeio contempla também uma paragem de 30
minutos (que poderá ser para banhos ou simplesmente para desfrutar do sunset) numa baía da
Arrábida.
Neste programa, encontrar os golfinhos é um bónus e não um objetivo!
A bordo será servido um moscatel da região para celebrar o momento (esta é uma oferta da empresa).

PROGRAMA

ESTUÁRIO EXPERIENCE

Moinho de Maré da Mourisca

Caís palafítico da Carrasqueira

Preços

Barco Partilhado:
45€ adulto
35€ criança (3-12anos)
0€ bebés (0-2anos)
Barco Privado:
Barco Família Unida:

Preço sob consulta
Barco Emoção I/II:

Indisponível
OFERTAS P/
PRIVADO:

Este programa tem uma duração de aproximadamente 3h00, no qual o grande objetivo é dar a
conhecer o interior do estuário. Neste sentido, iremos num primeiro momento em direção ao Moinho
de Maré da Mourisca, onde terá lugar uma paragem (30 minutos) para visitar o moinho e desfrutar da
esplanada e da área envolvente. Após a paragem, regressamos ao coração do Estuário onde podemos
observar a Ilha do Cavalo (um paraíso para as aves aquáticas que ali residem ou estão de passagem).
Posteriormente, seguimos para o cais palafítico da Carrasqueira (o maior e o mais emblemático do
estuário) e por fim, no regresso à marina, poderemos observar as ruínas romanas de Tróia, junto à
Caldeira.

PROGRAMA

ALCÁCER EXPERIENCE

Observação de aves

Desembarque em Alcácer do Sal

Preços
Barco Partilhado:
60€ adulto
50€ criança (3-12anos)
0€ bebés (0-2anos)
Barco Privado:
Barco Família Unida:

Preço sob consulta
Barco Emoção I:

Preço sob consulta
Barco Emoção II:

Preço sob consulta

OFERTAS P/
PRIVADO:

Este programa tem uma duração de aproximadamente 3h30, onde é dada a oportunidade de subir o
rio Sado até Alcácer-do-Sal. Durante a viagem, é possível observar a beleza do canal sul, a Ilha do
Cavalo e o cais palafítico da feitoria fenícia. Ao longo do percurso poderá avistar as margens de arrozais
e salinas, onde regularmente se avistam aves como garças ou flamingos. Já em Alcácer, haverá uma
paragem de 30 minutos p/ contemplação da cidade.

PROGRAMA

ARRÁBIDA COAST
EXPERIENCE I

Passeio pela Costa da Arrábida

Paragem na Praia da Ribeira do Cavalo

Preços
Barco Partilhado:
45€ adulto
35€ criança (3-12anos)
0€ bebés (0-2anos)

Barco Privado:
Barco Família Unida:

Preço sob consulta
Barco Emoção I:

Preço sob consulta
Barco Emoção II:

Preço sob consulta
OFERTAS P/
PRIVADO:

Este programa tem uma duração de aproximadamente 2h30 e tem como objetivo dar a conhecer
grande parte da costa da Arrábida. Neste sentido, a embarcação seguirá junto à costa do Parque
Natural da Arrábida, passando pelas baías de Galapos; Portinho da Arrábida, admirando a falésia da
serra do Risco (Zona de proteção total), a baía de Sesimbra e a praia da Ribeira do Cavalo (praia
selvagem), onde será feita uma paragem para banhos (durante 20/30minutos).

PROGRAMA

ARRÁBIDA COAST
EXPERIENCE II

Passeio até ao Cabo Espichel

Paragem na Praia da Ribeira do Cavalo

Preços
Barco Partilhado:
60€ adulto
50€ criança (3-12anos)
0€ bebés (0-2anos)
Barco Privado:
Barco Família Unida:

Preço sob consulta
Barco Emoção I:

Preço sob consulta
Barco Emoção II:

Preço sob consulta
OFERTAS P/
PRIVADO:

Este programa tem uma duração de sensivelmente 3h30, onde poderão conhecer toda a costa do
Parque Natural da Arrábida, começando pelas baías de Galapos; Portinho da Arrábida, passando pela
baía de Sesimbra; praia da Ribeira do Cavalo; Cova da Mijona e Baleeira. Posteriormente dobramos o
Cabo Espichel para admirarmos as suas imponentes falésias com as pegadas de dinossauro
observáveis a partir do mar. No regresso, voltamos à praia da Ribeira do Cavalo, desta vez para uma
paragem para banhos (20/30 minutos).

PROGRAMA

TRANSFER
PARA AS PRAIAS
Preços
Os preços apresentados são
por “travessia”.
Se a intenção for ir e
regressar, dever-se-á
multiplicar o valor
apresentado por 2.
Os transfers são sempre
realizados em conceito de
barco privado, onde os
grupos no máximo poderão
ter 8 pessoas.

Horários disponíveis:
Até às 9h30
13h30
17h30/18h00
A partir das 20h30

60€

70€

80€

60€

70€

50€

60€

70€

50€

55€

Teambuilding

EXPERIÊNCIAS PERSONALIZADAS
Temos várias soluções para
proporcionar à equipa de trabalho
da sua empresa, ao seu grupo de
amigas, ou à sua companheira,
momentos únicos, divertidos e
descontraídos! Estamos prontos
para criar o momento perfeito!

Pedido de Casamento
Pôr do Sol Romântico

Despedida de solteira

Extra: No final do passeio, por 15€ por pessoa, tenha
uma mesa reservada num restaurante nosso parceiro
na marina de Tróia ou em Setúbal com acesso a um
menú completo (entradas, prato principal, bebida,
sobremesa e café).

SADO EMOTION
PARCERIAS QUE PODERÃO SER ÚTEIS PARA O CLIENTE

MENU
Pelo preço de 15€ por pessoa, os nossos clientes terão acesso
a uma mesa reservada num restaurante nosso parceiro.
EM TRÓIA :
- Entradas (pão, azeitonas, manteigas);
- Bebida (água, refrigerante ou imperial);
- Prato Principal (choco frito ou pica-pau);

- Sobremesa (musse de chocolate ou fruta da época);
- Café.
EM SETÚBAL :
- Entradas (pão, azeitonas, manteigas, pimento assado
temperado, iscas temperadas, pães recheados);
- Bebida (água, refrigerante, sangria tinta ou branca, vinho
tinto ou branco);

- Prato Principal (mista de pizzas ou mista de carnes
grelhadas no carvão);
- Sobremesa da casa (serradura, musses, doce da casa, salada
de frutas, fruta da época);
- Café.

SADO EMOTION
EMOÇÕES A BORDO

EMBARQUE NESTA EXPERIÊNCIA!
Clique aqui para ver o que dizem sobre nós:

