Situada numa zona de grande beleza natural, a Península de Tróia é uma faixa de areia dourada com
cerca de 17km de comprimento e 1,5km de largura, rodeada por um mar azul que faz deste local um
destino privilegiado para momentos de lazer.
Este é um local ocupado pelo homem desde tempos antigos, sendo no período de ocupação Romana
uma ilha do delta do Sado, denominada de Ilha de Acála, sendo ainda hoje visíveis as Ruínas Romanas
de Tróia que atestam este período histórico, nomeadamente desde o século I d.C..

9 Mar – Sábado
LEÇA da PALMEIRA (OSCARTUR – 07h15); PORTO (Boavista – Café Convívio – 07h30); ALCÁCER DO SAL
(almoço). COMPORTA; TRÓIA, lugar de lazer. Ferry TRÓIA-SETÚBAL. Jantar e alojamento no Hotel Luna
Esperança Centro 4* em Setúbal ou similar.
A Praia da Comporta insere-se nos limites da Reserva Natural do Estuário do Sado, o que lhe permite preservar
toda a sua beleza natural. Desde as dunas, a todo um imenso pinhal circundante, a Comporta tem o privilégio de
reunir condições óptimas para cativar o mais exigente visitante.
Setúbal nasceu do rio e do mar. Os registos de ocupação humana no território do concelho remontam à pré-história,
tendo sido recolhidos, em vários locais, numerosos vestígios desde o Neolítico. Foi visitada por fenícios, gregos e
cartagineses, que vinham à Ibéria em procura do sal e do estanho, nomeadamente a Alcácer do Sal, sendo então o
rio navegável até esta povoação.
Aquando da ocupação romana, Setúbal experimentou um enorme desenvolvimento. Os romanos instalaram na
povoação fábricas de salga de peixe e fornos para cerâmica que desenvolveram igualmente. A queda do império
romano, as invasões bárbaras, a constante pirataria de cabotagem causaram uma estagnação, senão mesmo
desaparecimento da povoação entre os séculos VI e XII.

10 Mar – Domingo
PORTINHO e Serra da ARRÁBIDA. SESIMBRA, Fortaleza, Igreja da Nossa Senhora da Consolação do Castelo
e Capela do Espírito Santo dos Mareantes (almoço).
Sesimbra – O início do século XIX reflecte novo período de carências motivado pelas invasões napoleónicas (18011807) e pelas guerras liberais (1834-1836), que conduz a uma ruína económica, social e populacional, agravada por
posteriores epidemias (1857). Será necessário aguardar pela segunda metade desse século para a recuperação
económica, centrada em Sesimbra e nas actividades de pesca e da indústria conserveira, que influenciará novos
contextos sociais mesmo nas comunidades rurais. A evolução do século XX promoveu o apogeu e o declínio da pesca,
que a partir de meados desse século será secundada por uma nova industria, o turismo, acompanhado um renovado
crescimento populacional do concelho.

Regresso ao PORTO e a LEÇA DA PALMEIRA. Chegada prevista pelas 19h30.
INCLUINDO – Viagem autopullman-luxo. Hotel Luna Esperança 4* Setúbal ou similar. Visitas incluídas.
Regime de Pensão Completa (2 almoços + 1 jantar). Guia acompanhante.
EXCLUINDO – Bebidas e extras particulares. Supl. Quarto Individual – EUR = 30,00

9 e 10 Março de 2019

€ 195,00

