
 

 

 

  

 

 

Casa Cadaval/ Aldeia Escaroupim/ passeio 

de barco/ Falcoaria Real 

Roteiro de Escaroupim 

Mínimo 2 pessoas/ Máximo 8 pessoas 

Desde 135 euros  

Desde 85 euros  

(sem batismo equestre) 

 



Escaroupim, a Aldeia de pescadores. A sua origem esta na migração dos 

pescadores de Vieira de Leiria, que para fugir ao rigoroso Inverno junto ao Mar, 

criavam campanhas de Inverno junto ao rio Tejo. Muitos foram ficando e 

deixaram este legado.  

Um agradável passeio de barco no rio Tejo, onde, para além de peixes e aves, 

poderemos encontrar cavalos em liberdade numa ilha no meio do Tejo.  

E ainda a arte da Falcoaria, Património Imaterial da Humanidade, a mais nobre 

das artes cinegéticas. 

 

PROGRAMA 

10H00 Inicio do Tour a partir de Santarém 

Casa Cadaval- Muge, Passeio pela Herdade e batismo equestre, prova de vinhos 

(as provas de vinho só se realizam durante a semana) 

Almoço na Aldeia do Escaroupim (encerra à quinta-feira) 

14h30- Passeio de barco pelo tejo  

Falcoaria Real (de abril a setembro) encerra as 18 

Regresso ao ponto de partida 

O que está incluído- 

Excursão particular, passeio de barco, batismo equestre e prova de vinhos 

O que não está incluído- 

Almoço 

Descrição do Passeio 

Da parte da manha visita à Casa Cadaval, casa outrora habitada por Rainhas, 

Condes e Condessas, com uma história secular e pertença da família Cadaval, 

onde visitaremos a Adega e provaremos alguns dos seus maravilhosos vinhos. 

Como opção extra, poderemos fazer um passeio pela Herdade e um batismo 

equestre ( está incluído no preço de 135 euros) 

Seguimos até a Aldeia do Escaroupim, a aldeia piscatória, onde almoçaremos e 

seguiremos para um agradável passeio de barco no rio Tejo, onde para além de 

peixes e aves, poderemos encontrar cavalos em liberdade numa ilha no meio do 

Tejo. 

No final do passeio, se o tempo ainda o permitir seguimos ate Salvaterra de 

Magos para visitar a Falcoaria Real. 


