• Arvorismo
• Mini-arvorismo
• Escalada
• Slide
• Mini-slides
• Rapel
• Laser tag outdoor
• Canoagem
• Paintball
• Tiro com arco
• Zarabatana
• Futebol de praia
• Râguebi de praia
• Voleibol de praia
• BTT
• Stund up paddle
• Vela

VISITE-NOS

FALE CONNOSCO

Tel.: 916 743 979
Email: info@sesimbranaturapark.pt

SIGA-NOS

instagram.com/sesimbranaturapark/
facebook.com/sesimbranaturapark

www.sesimbranaturapark.pt
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E.N. 378 km 13,9
Sesimbra
GPS: 38º31’28.6”N / 9º06’02.8”W
Foto: © AM Bartolo | Camporee 2019

• Circuitos pedestres e cicláveis
• Observação de fauna e flora
• Piqueniques
• Espaços para escutismo
• Campos de férias
• Visitas de estudo
• Eventos caninos
• Programas temáticos
• Provas de orientação
• Peddy-paper
• Desafios na floresta
• Team buildings
• Quinta pedagógica
• Formação agrícola
• Apanha de fruta
• Festas de finalistas
• Festivais e outros grandes eventos
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AS NOSSAS ATIVIDADES

Foto: © AM Bartolo | Camporee 2019

O Sesimbra Natura Park (SNP) é um conceito de usufruto turístico
da Natureza desenvolvido numa área de 867 ha, oferecendo um conjunto
de atividades centradas na utilização sustentável dos recursos naturais
e apoiadas por infraestruturas que garantem segurança e bem-estar.
A entrada inclui seguro, estacionamento, mapa, visita à quinta pedagógica
e a utilização livre dos 25 km de percursos pedestres e cicláveis. Os percursos,
devidamente sinalizados, têm instaladas estações de biodiversidade onde
poderá encontrar informação detalhada sobre a flora e a fauna locais.
Oferece um conjunto de atividades centradas na utilização sustentável
dos recursos naturais e apoiadas por infraestruturas que garantem segurança
e bem-estar.

NATUREZA E AVENTURA
O enquadramento perfeito para grupos escolares, campos de
férias ou acampamentos de escuteiros.
Programas temáticos destinados a escolas e outros grupos, com
durações que variam entre ½ dia e 5 dias, centrados
no melhor que a natureza tem para oferecer e em atividades
repletas de aventura.

ESPAÇOS PERFEITOS
PARA EVENTOS MEMORÁVEIS
Encontre o espaço perfeito para um casamento, uma despedida de solteiro,
uma festa de finalistas, uma festa de anos ou até mesmo para atividades corporate
da sua empresa.
Espaços com capacidades diversas, que poderão receber milhares de pessoas
e que possuem um conjunto diversificado de equipamentos (estacionamento, sala
polivalente, palcos, zonas de ensombramento, wc, balneários, cozinha "industrial",
etc.) e até mesmo cenários singulares para filmagens de anúncios, videoclips, cinema
e programas de televisão.

