Agências de Viagem
Lisboa Região
Seixal
Abreu / Seixal

GeoStar / Seixal

Morada: RioSul Shopping - Balcão Av. Libertadores de
Timor Loro Sae, Loja 0.012 2840-168 Seixal
Telefone: +351 21 227 62 00 Fax: +351 21 227 62 09

Morada: Rio Sul Shopping, Loja 0.055 – Av. Libertadores
de Timor Loro Sae2840-168 Torre da Marinha Seixal
Telefone: +351 212 219 410 Fax: +351 212 219 411

E-mail: riosul@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: seixal@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;

Moratur - Agência de Viagens e Turismo, Lda
Morada: Rua de Bafatá, 21 Centro Comercial Belsul, Loja
1 - Cruz de Pau 2856-050 Amora
Telefone: +351 21 226 98 80 Fax: +351 21 225 30 32
E-mail: moratur@netcabo.pt Website:
http://www.moratur.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Outras Informações:
Registo nº 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Unexplored Tour
Morada: Avenida do Seixal, 1512865-410 Fernão Ferro
Telefone: +351 962 391 913
E-mail: unt@unexploredtour.com Website:
http://www.unexploredtour.com
Venha connosco explorar Portugal. Queremos mostrar-lhe os
cantinhos escondidos de Portugal, mostrar a nossa cultura,
tradição e modernidade. Queremos levá-lo a conhecer o Portugal
longe do turismo de massas e aquele ainda pronto a ser
descoberto. Vamos abrir em conjunto a caixinha de surpresas
portuguesa. Também somos especializados em Transferes e
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transportes pessoais, para onde queira ir.
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Alojamento
Lisboa Região
Seixal
Amora ARH

Casa da Cortiça

Alojamento Local

Alojamento Local

Morada: Rua Quinta da Medideira, 2 2845-466 Amora

Morada: Rua Rua Liberdade, 15 R/C DRT2840-397 Seixal

Telefone: +351 938 481 939

Telefone: +351 962 803 962

E-mail: rainbowshome.cpr@gmail.com

E-mail: sdiniz101@yahoo.ca Website:
https://www.airbnb.com/rooms/37967872

Serviços e equipamentos no quarto:
Televisão no quarto; Acesso Internet no quarto;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários; Metro;
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 2; Número de quartos: 2; Acesso à internet;
Gay Friendly; Cozinha;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada Acessível: Total;
Área de receção adaptada a pessoas com necessidades
especiais; Circulação acessível no espaço interior: Total;

AmoraRsH a sua casa no outro lado da ponte de Lisboa: T2
capacidade ideal de 4 pessoas, constituído por um quarto com
uma cama de casal e um outro quarto com sofá cama casal
ambas com medidas até 140x190cm. Um WC, uma Kitchenette
totalmente equipada e uma sala com sofá e LCD plano e mesa
com 4+4cadeiras. A privilegiada localização do AR'sH conjuga a
relação ideal para conhecer não só a denominada "Lisbon South
Bay" como também a própria cidade de Lisboa(21km) cerca de
20minutos de automovel até 50minutos de trasnportes publicos
á porta de casa, basta atravessar a ponte 25 de Abril ou passar
de barco o Rio tejo, e ainda pode visitar das mais belas praias de
Portugal ou a Serra da Arrábida uma das mais bonitas áreas
protegidas de Portugal!

Casa da Cortiça
Alojamento Local
Morada: Rua Rua Liberdade, 15 R/C DRT2840-397 Seixal
Telefone: +351 962 803 962
E-mail: sdiniz101@yahoo.ca Website:
https://www.airbnb.com/rooms/37967872
Horários:
check in: 16:00
check out: 12:00
;
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 3; Número de quartos:
2; Acesso à internet; Ar condicionado central; Gay Friendly;
Smokefree; Número de quartos com casa de banho privativa;
Cozinha;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Garagem;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Cofre no quarto; Acesso Internet no
quarto; Minibar no quarto; Quarto com aquecimento;

Horários:
check in: 16:00
check out: 12:00
;
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 3; Número de quartos:
2; Acesso à internet; Ar condicionado central; Gay Friendly;
Smokefree; Número de quartos com casa de banho privativa;
Cozinha;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Garagem;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Cofre no quarto; Acesso Internet no
quarto; Minibar no quarto; Quarto com aquecimento;
Acessibilidade:
Lugares de estacionamento reservados; Percurso acessível até à
entrada: Parcial; Entrada Acessível: Total; Circulação acessível
no espaço interior: Total; Acessibilidade a áreas/serviços:
Quartos, Salas de reunião;

Criamos um espaço limpo, aconchegante e confortável, onde nos
inspiramos na história do local; por isso, apelidamos nossa casa
de "Casa da cortiça". Enquanto em uma parte histórica e mais
antiga da cidade, nosso apartamento fica em um prédio mais
novo, com equipamentos atualizados. Você também ficará feliz
com a variedade de restaurantes e cafés a poucos passos e
muitas praias próximas. Você também tem acesso ao ferry e
pode atravessar o rio para Lisboa apenas a 1 km da nossa casa.

Hotel 7Even Motel
Hotelaria / Hotel / **
Morada: Estrada Nacional 10, KM 16, 52840-074 Aldeia
de Paio PiresSeixal
Telefone: +351 212 109 870
E-mail: geral@motelseven.pt Website:
http://www.motelseven.pt
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 64; Número de quartos: 32;

Rex Surf House
Alojamento Local
Morada: Rua da Bela Vista, 5C - Seixal2530-261 Lourinhã
Telefone: +351 91 468 29 68
E-mail: elisabete.junqueira.rcl@gmail.com
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Acessibilidade:
Lugares de estacionamento reservados; Percurso acessível até à
entrada: Parcial; Entrada Acessível: Total; Circulação acessível
no espaço interior: Total; Acessibilidade a áreas/serviços:
Quartos, Salas de reunião;

Parque Verde
Parques de Campismo / Privado
Morada: Rua da Escola, 9 - Fontaínhas - 2865 - 060
FERNÃO FERRO
Telefone: 212108999 Fax: 212103263
E-mail: info@parqueverde.pt Website:
http://www.parqueverde.pt
Caraterísticas e Serviços:
Instalação para caravanas; Solo arenoso; Sombras naturais;
Balneários; Chuveiros com agua quente; Chuveiros com agua
fria; Lava loiças; Tanques de roupa; Court de ténis; Snack Bar;
Restaurante; Bar; Sala de jogos; Supermercado; Piscina; Aluguer
de bungalows; Campo polivalente;
Acessibilidade:
Sanitários para deficientes;
Situado num ambiente calmo e sossegado, a 30 Km de Lisboa e
do Parque das Nações, dispõe de bungalows especialmente
vocacionados para alojar rapazes em idade escolar, bem como
para adultos. Acesso a todos os serviços disponibilizados pelo
Parque de Campismo, dos quais se destacam o restaurante, a
piscina e o campo de ténis.

Outras Informações:
Piscina com cancela de protecção para crianças pequenas.
Disponíveis 2 camas extra para criança. Acesso Wi-Fi gratuito e
TV cabo. Estacionamento gratuito público e privado disponível no
local.
Caraterísticas e Serviços:
Aquecimento central; Número de camas: 8; Número de quartos:
4; Acesso à internet; Piscina; Gay Friendly; Smokefree; Cozinha;
Terraço;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Serviço de Transfer; Bike
Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado no quarto; Quarto com aquecimento;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$ (30€ - 60€);
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Parcial; Entrada Acessível:
Parcial; Circulação acessível no espaço interior: Parcial;

https://rexsurfhouse.negocio.site/
Localizada no Seixal, a 700 metros da Praia da Areia Branca e
perto de cafés, bares e restaurantes onde podes desfrutar de um
magnífico pôr-do-sol ou ter bons momentos de diversão noturna.
Lotação máxima de 9 pessoas, proporciona a quem nos visita um
ambiente acolhedor e familiar.
Piscina. Cozinha completamente equipada. Sala com bar, lareira,
matraquilhos e setas. Quartos com diferentes possibilidades de
acomodação: 1 quarto com 3 camas individuais, 1 quarto com
cama de casal, 2 quartos equipados com 2 camas individuais ou
com 1 cama de casal.
Disponibilizamos serviço de transfer, tratamos do aluguer da tua
viatura ou organizamos actividades que queiras realizar durante
a tua estadia: surf, mergulho nas Berlengas, viagem às
Berlengas, passeios de avião e mais, muito mais...
Todos são bem-vindos à Rex Surf House!!! Surfistas ou não,
garantimos a todos os que nos visitam uma boa estadia!
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Atividades
Lisboa Região
Seixal
CaparicaDiving

Expedições Náuticas

Morada: Rua Catarina Eufémia Lote 6 - Quinta do
Fanqueiro 2845-232 Amora
Telefone: +351 965 116 593

Morada: Rua Professor Egas Moniz, 7 - 2º Dtº
2845-384 Amora Seixal
Telefone: +351 919 200 653

E-mail: hugodiving@gmail.com Website:
http://www.caparicadiving.blogspot.com

E-mail: reservas@expedicoesnauticas.pt Website: http://
www.expedicoesnauticas.pt;http://Facebook.com/expedic
oesnauticas

Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica;

Fundada em 2005, a CaparicaDiving tem-se dedicado ao
mergulho recreativo, de forma a prestar um serviço de
qualidade. A CaparicaDiving tem 3 máximas: Segurança,
Profissionalismo e Dedicação.

Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Observação de fauna e flora;
Observação de cetáceos; Observação de aves; Observação de
geologia;

Expedições Náuticas presta serviços na área da náutica de
recreio. Promove passeios de barco principalmente no Rio e
Estuário do Tejo, divulgando o que mais de belo nele existe. O
Tejo é um rio cheio de vida, com uma grande riqueza natural,
paisagística e ecológica. Apresenta uma biodiversidade única,
que merece ser observada de perto. Sediada no Seixal,
Expedições Náuticas vem preencher uma lacuna na oferta
destes serviços ao turismo, no sector da náutica de recreio,
existente na Margem sul do Tejo.
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Circuitos e Serviços de Turismo
Lisboa Região
Seixal
Elena A. Semenyuk

Travel & Business Services

Morada: Rua Ayres de Sa, 16 - 3D. - Quinta da
Flamancia2840-016 Aldeia do Paio Pires
Telefone: +351 926 957 760 Fax: +351 216 008 958

Morada: Rua Dr. João Soares 3152865-140 -Fernão Ferro

E-mail: info@costa-azul.ru Website: http://www.elenaplus
tour.ru;http://vk.com/laryushkinaelena;http://ok.ru/elena.l
aryushkina
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Passeios Aéreos;

Telefone: +351 916 699 309
E-mail: traveltours.wm@gmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Mais que um guia em Portugal!
Nós convidamo-lo a conhecer um país quase desconhecido pelos
turistas russos.
Nós organizamos e realizamos Tours e passeios, individuais de
vários dias ao longo de Portugal.
Temos o prazer de organizar e realizar programas para famílias
com crianças. / Piqueniques na costa do Oceano Atlântico, jogos
de praia para crianças e adultos, e outros entretenimentos e
programas recreativos /.
Portugal - um país rico em atrações que fazem parte do
património cultural mundial da UNESCO.

Um amigo gentil, culto, educado, carinhoso, comunicativo e
muito bem-humorado, que organiza recebe e acompanha sua
viagem, mas também simplesmente lhe faz companhia para um
happy hour.
Tours Criativos e personalizados planejados com uma visão
diferenciada que prioriza a perceção e imersão na alma do povo.
Motoristas/guias que explicam a história e as curiosidades das
areas visitadas com tempo para apreciar as cidades, aldeias,
vilas e locais, que não fazem parte dos roteiros turísticos
convencionais, mas que são importantes, para perceber a
diversidade cultural, histórica, religiosa e artística do país.

Atrações em Portugal são diversas e abundantes, desde parques
a monumentos de importância mundial.
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Contactos Úteis
Lisboa Região
Seixal
Posto de Turismo - Seixal
Morada: Largo da Igreja2840-515 Seixal
Telefone: +351 21 227 57 32 Fax: +351 21 227 57 33
E-mail: gab.turismo@cm-seixal.pt Website:
http://www.cm-seixal.pt
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Eventos
Lisboa Região
Seixal
Vila Mix Lisboa 2021
Festas
Contactos
Baia do Seixal
Website: https://arena.altice.pt/en/agenda/villamixlisboa_en/3686
Data de Início: 2021-10-01 Data de fim: 2021-10-02
O VillaMix Lisboa está de regresso a Portugal para sua terceira
edição. Pela primeira vez ao ar livre, o VillaMix Lisboa, agora na
baía do Seixal, pretende proporcionar ao público português a
grandiosidade de experiências que já o distinguem no Brasil. A
primeira delas não se fez esperar e é agora revelada pela
organização: para além do dia do Festival existirá um dia de
festa anterior – o VillaMix na Floresta, a 2 de outubro –
duplicando a oferta de momentos inesquecíveis promovidos pela
marca.
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Localidades
Lisboa Região
Seixal
Seixal
Nas margens do Rio Tejo, a extremamente fértil região do Seixal
foi aproveitada durante a ocupação árabe para a introdução de
diversas culturas mediterrânicas, como as vinhas, olivais e
figueiras.
Devido às características da sua baía abrigada, nos sécs. XIV-XV
o Seixal foi escolhido para a instalação de estaleiros navais,
indústria que na época dos Descobrimentos se desenvolveu
muitíssimo, e aqui se manteve durante séculos. Todavia, a
actividade tradicional da população foi durante muito tempo a
pesca, facto que estará na origem da escolha de São Pedro para
padroeiro, e em honra de quem se realizam em Junho as
principais Festas do concelho.
Uma visita ao Eco-Museu Municipal do Seixal é imprescindível
para conhecer melhor a história e tradições da região. Como
complemento sugere-se um passeio num barco típico e uma ida
ao Moinho de Maré de Corroios que se mantém em
funcionamento, mostrando aos visitantes como se processava
uma actividade que nos sécs XV-XVI era muito comum na região.
Existiam nesta zona cerca de 60 Moinhos de Maré, responsáveis
pelo abastecimento de farinha à cidade de Lisboa.
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Museus, Monumentos e Sítios
Lisboa Região
Seixal
Ecomuseu Municipal do Seixal
Morada: Praça 1º de Maio 2840-485 Seixal
Telefone: +351 210 976 112 Fax: +351 210 976 113
E-mail: ecomuseu@cm-seixal.pt Website: http://www.cmseixal.pt
Horários:
Verão (Junho-Setembro) - 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00 (de 3ª a
6ª Feira); Sábado, domingo: 14h30 - 18h30; Encerra: 2ª feira e
feriados Inverno (Outubro-Maio) - 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
(de 3ª a 6ª Feira); Sábado e Domingo: 14h00 - 17h00;
Encerra: 2ª feira e feriados;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Visitas Guiadas;
Fundado em 1982, o Ecomuseu Municipal do Seixal tem por
missão investigar, conservar, documentar, interpretar, valorizar
e difundir testemunhos do Homem e do meio, reportados ao
território e à população do concelho do Seixal, com vista a
contribuir para a construção e a transmissão das memórias
colectivas e para um desenvolvimento local sustentado.
Na sua estrutura territorial, descentralizada, integram-se núcleos
e extensões cujos campos temáticos abarcam: a arqueologia
reportada ao território do Seixal; o património proto-industrial e
industrial; a cultura e o património marítimos e fluviais
(reportados ao estuário do Tejo).
Núcleos museológicos abertos ao público: Núcleo da Mundet temática industrial, particularmente sobre a cortiça Serviços
Centrais do Ecomuseu e Exposições nos Edifícios das Caldeiras
Babcock & Wilcox e das Caldeiras de Cozer
Núcleo Naval – temática marítima Exposições e Oficina de
construção artesanal de modelos de barcos do Tejo Embarcações
tradicionais do Tejo. Varino Amoroso e Bote-de-fragata Baía do
Seixal Realização de passeios no Tejo, entre Abril e Outubro.
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Rent-a-Car e Caravanas
Lisboa Região
Seixal
Budget - Corroios
Morada: R. Armando Guerreiro, 3A - ,StªMarta
Pinhal2855-597 Corroios
Telefone: +351 212 556 036 Fax: +351 212 556 037
E-mail: estacao.corroios@budget.pt Website:
http://www.budget.com.pt
:
Segunda a Sábado: 09h00-13h00 / 15h00-19h00;
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Restaurantes e Cafés
Lisboa Região
Seixal
Taberna do Sousa
Morada: Praça 1º de Maio, 21 2840-485 Seixal
Telefone: +351 21 221 50 16
Horários e Reservas:
12h30-15h30 / 19h00-22h00 Encerra ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

Restaurante que ostenta no seu historial vários prémios da Festa
da Gastronomia do Município do Seixal, é uma verdadeira
referência na região. Entre os cortinados amarelos presos em
forma de V, podem avistar-se o Cristo Rei e a ponte 25 de Abril e
no ar adivinha-se a brisa ribeirinha do Tejo. Um espaço familiar e
acolhedor, onde sobre o balcão e mesas de mármore se
degustam pratos tradicionais portugueses, e no teto candeeiros
de ferro como convém a uma verdadeira taberna. A casa, digase, já conta com mais de dois séculos de existência. Com
cortesia do chef Ramiro Castro.
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