Agulha Magnética
SOBRE
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Somos um Agente de Animação Turística, legalmente habilitado a prestar serviços de Turismo de Natureza, que
organiza e gere ao pormenor experiências turísticas perfeitas.
O nosso lema – turismo temático inovador – e o nosso conceito – viajar no espaço e no tempo – fazem a diferença.
O Património português é a nossa paixão, razão pela qual as nossas propostas tiram dele o melhor partido. Se
nenhuma delas for ao encontro dos seus interesses contacte-nos, por favor. Construiremos uma à sua medida. Todos
são bem-vindos!
Convidamo-lo a conhecer o melhor do Património Português: os contrastes da sua paisagem natural - orografia e
hidrografia, geologia, fauna e flora; bem como a diversidade da sua cultura: no urbanismo, na arquitectura, na arte,
nas artes decorativas e na etnografia, das tradições e folclore à gastronomia e artesanato.
Não só oferecemos guias especializados, como também transportes e alojamentos adequados à envolvência com o
património visitado, bem como inesquecíveis digressões pela gastronomia ancestral de cada região visitada. Somos
um único interlocutor responsável pelos serviços contratados e negociamos permanentemente com os prestadores,
tendo em vista obter a excelência da qualidade a um preço adequado.
Uma das nossas propostas: Conheça o Estuário do Tejo.
Frente a Lisboa, na margem noroeste do Estuário do Tejo, uma das zonas de maior riqueza ambiental da Europa,
encontram-se paisagens naturais intactas e patrimónios culturais materiais e imateriais que parecem ter parado no
tempo.
Embarque num varino (um navio tradicional) e atravesse o Estuário do Tejo. Visite Alcochete, uma vila que obteve
foral em 1515.
Descubra um dos melhores locais para a observação da Natureza e para a prática de Birdwatching, passeando pela
margem estuarina e pelas salinas abandonadas na companhia de um guia experimentado. Em alternativa, desfrute
de um passeio de breque (veículo de atrelagem) até à Barroca d’Alva, uma herdade com larga tradição equestre.
Visite o seu monte e deixe-se envolver pelo montado, avistando cavalos e toiros em liberdade. Conheça os seus
açudes e a capela maneirista. Saboreie um almoço tradicional acompanhado de vinhos da região. Ao fim da tarde
prove o vinho Moscatel de Setúbal. Para mais informação, visite o nosso site.
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Contactos
Rua de São Bernardo, 70 - 3.º 1200-826 Lisboa
+351 916 126 556
Telefone:
info@agulhamagnetica.pt
E-mail:
Website:

http://agulhamagnetica.pt

Redes Sociais:

http://www.facebook.com/www.agulhamagnetica.pt/

Atividades
Passeios de Barco
Passeios pedestres
Observação de fauna e flora
Todo o terreno
Observação de aves
Observação de geologia

Acessibilidade
Pagamentos
Aceita cartões de crédito
Aceita Travellers Cheques
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