Portugal possui uma fantástica diversidade de habitats numa área relativamente pequena, de modo que
os programas de observação de pássaros projectados pela CoolTravel proporcionam-lhe ver várias
espécies, sem a necessidade de viajar longas distâncias.

Pacote inclui:

(1/3 pax)

Dia 1 - Transfere do Apt. Lisboa para o Hotel. Visite várias áreas e uma variedade de
habitats dentro da Reserva Natural do Estuário do Tejo. Alojamento em hotel perto
de Setúbal.
Dia 2 - Visite outros locais interessantes da Reserva Natural do Estuário do Tejo,
incluindo os campos abertos, campos de arroz, lodaçais e sapais. Alojamento em
hotel perto de Setúbal.
Dia 3 – Transfere de Setúbal para Mértola, no Alentejo. Visite as grandes planícies
de Castro Verde. Alojamento em hotel perto de Mértola (ou Castro Verde).
Dia 4 - Visite os penhascos e montanhas do Parque Natural do Vale do Guadiana,
incluindo Mértola, Mina de São Domingos e áreas de Alcaria Ruiva. Alojamento em
hotel perto de Mértola (ou Castro Verde).
Dia 5 - Regresso a Lisboa, visitando no caminho dos lodaçais, sapais e arrozais da
Comporta e Carrasqueira (Reserva Natural do Estuário do Sado). Atravessar o rio
Sado pela balsa, com uma boa chance de ver pequenos cardumes de golfinhos
Roaz. Transfere para o Aeroporto de Lisboa para o voo de regresso.
Os valores acima incluem:









Preços são net, por pessoa e incluem IVA e todas as taxas previstas de acordo com a lei Portuguesa;
Alojamento nos locais mencionados (hotéis de 3*), incluindo pequeno-almoço;
Serviços de guia especializado
Transferes de/para Aeroporto de Lisboa
Transporte privado em viatura moderna e recente durante todo o circuito (
Entradas em áreas privadas e protegidas
Seguro de acidentes pessoais
Preços para um mínimo de 2 pessoas
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