Atividades

Contactos

O Sesimbra Natural Park é um espaço de recreio e lazer,
com 867 ha, destinado ao usufruto turístico da Natureza.

Entrada Sul:
E.N. 378 km 13,9
Sesimbra
GPS: 38º31’28.6”N / 9º06’02.8”W

• Circuitos pedestres e cicláveis
• Observação de fauna e flora
• Piqueniques
• Acampamentos
• Campo de férias
• Visitas de estudo
• Eventos caninos
• Programas temáticos
• Provas de orientação
• Desafios na floresta
• Team building
• Quinta pedagógica
• Formação agrícola
• Apanha de fruta
• Fabrico artesanal de doces

• BTT
• Paintball
• Tiro com arco
• Zarabatana
• Arborismo
• Slide
• Rapel
• Escalada
• Futebol de praia
• Râguebi de praia
• Voleibol de praia
• Canoagem
• Windsurf
• Paddle
• Vela

Entrada Norte:
Estrada dos Almocreves, 32
2975-093 Quinta do Conde
GPS: 38º54’05.39”N / 9º06’70.63”W
Tel.: 916 743 979 / 933 137 700
Email: info@sesimbranaturapark.pt

www.sesimbranaturapark.pt
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Oferece um conjunto de atividades centradas na
utilização sustentável dos recursos naturais e apoiadas
por infraestruturas que garantem segurança e bem-estar.

Natureza

Escolas

Empresas

Eventos

Quinta Pedagógica

Aluguer de Espaços

A entrada no Sesimbra Natura Park 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. Os passeios dão-lhe a oportunidade ideal para
observar e fotografar em enquadramentos naturais
únicos. Preço por visitante: €6,5

Festas campestres perfeitas para celebrar ocasiões
especiais: um casamento e, já agora, também a despedida
de solteiro; local original para festas de finalistas
de alunos do 4.º ano até à universidade; ideal para festas
de aniversário cheias de boa disposição e divertimento.
Espaços únicos para piqueniques e programas de
degustação rural onde os produtos regionais são mote
para momentos de convívio dignos de registo.

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. Organização
de Campos de Férias numa envolvente única.

Os pomares de variedades regionais e de citrinos, a horta
pedagógica e os diversos animais, conjuntamente com
a Casa do Pomar e o seu amplo ensombramento,
proporcionam um espaço ideal para programas com
escolas (a partir dos 3 anos), famílias, empresas, seniores
e terapia ocupacional. É possível, por exemplo, participar
no atelier "Mãos na massa" ou, numa parceria com o
Centro Pedagógico Canino Beira Tejo, treinar e aprender
com cães de diferentes raças.

O Sesimbra Natura Park, oferece um conjunto diversificado de infraestruturas preparadas para a realização de
atividades corporate tão variadas como workouts, reuniões,
formações, brainstormings, team building, festas, etc.
Possibilidade de aluguer de espaços com cenários
diversificados para filmagens de anúncios, videoclips,
cinema e programas de televisão.

O Sesimbra Natura Park tem um variado leque de
espaços que poderão ser alugados ao dia. Esses espaços
com capacidades diversas, que poderão nalguns casos
receber 500 pessoas, caracterizam-se por uma
envolvente paisagística impactante e possuem um
conjunto diversificado de equipamentos (estacionamento,
sala polivalente, zonas de ensombramento, wc, balneários,
cozinha "industrial", etc.), o que lhes confere uma
grande versatilidade na sua utilização.

