
 

DISCOVER THE WONDERFUL 

ARRABIDA NATURE PARK 

ON HORSEBACK!  



Na Quinta do Esteval os nossos cavalos estão diariamente prontos para serem selados e sair para um passeio pelo Parque 

Natural da Arrábida. 
 

Montar a cavalo e passear pela natureza da Arrábida exige as habilidades mais básicas da equitação e, caso não tenha a 

experiencia necessária, aqui também poderá contratar aulas de equitação que rapidamente o deixarão apto para esta 

experiencia. 
 

Por entre sobreiros, medronheiros e outras espécies únicas da região, este passeio a cavalo pela Quinta do Esteval oferece 

vistas e aromas ao longo do percurso, permitindo desfrutar da paisagem maravilhosa, do contacto próximo com a nature-

za intocada e com o cavalo. 
 

Normalmente as nossas saídas são em pequenos grupos de 2 até 5 pessoas, embora passeios de grupos maiores também 

sejam possíveis, e são sempre acompanhados por experientes guias locais bilíngues. As aulas são ministradas por um instru-

tor certificado de nível 1. 

 
At Quinta do Esteval our horses are ready to be sealed daily and take a stroll through the Arrábida Natural Park. 
 

Horse riding and nature walks in Arrábida require the most basic riding skills and if you do not have the necessary experience, you can also hire 

riding lessons that will quickly make you fit for this experience. 
 

Among the cork oaks, arbutus and other unique species of the region, this horseback ride through Quinta do Esteval offers views and aromas 

along the route, allowing you to enjoy the wonderful landscape, close contact with the unspoilt nature and the horse. 
 

Usually our outings are in small groups of 2 to 5 people, although tours of larger groups are also possible, and are always accompanied by expe-

rienced bilingual local guides. Classes are taught by a certified level 1 instructor. 



 

RESERVAS 
BOOKINGS  
cavalosnaserra@ouh.pt 
+351 960 050 302 
+351 969 298 381 
+351 265 249 650 

INFORMAÇÃO GERAL 
 

SOBRE OS PASSEIOS 
• Localização: Parque Natural da Arrábida 

• Duração: 30 min., 1 hr., 1.30 hrs., 2 hrs. 

• Equipamento: Toque certificado e polainas 

• Roupa sugerida: Calças confortáveis e calçado 

sem salto 

• Idade mínima: 12 anos 

• Línguas: Português, Inglês, Alemão e Dinamarquês 

• Tipo de sela: Inglesa 

• Raças: Dinamarquês Warmblood e outras 

• Dificuldade: Fácil e Mediano 

• Estilo: Dressage e trilha, 

• Tipo de terreno: Plano e acidentado 

• Tipo de vegetação: Montado misto e vinhedos 

• Número mínimo de pax: 1 + Guia 

• Número máximo de pax: 4 + Guia (Contacte-nos 

para grupos maiores) 
 

SOBRE AS AULAS 
Duração: 45 min. 

Idade mínima: 12 anos 

DISTÂNCIAS 
DISTANCIES 
 

Setúbal: 4 Km 

Azeitão: 8 Km 

Sesimbra: 25 Km 

Comporta: 28 Km (Ferry); 

90 Km (A2/E1)  

Lisboa: 40 km 

Évora: 100 Km 

GENERAL INFORMATION 
 

ABOUT THE RIDES 
• Location: Parque Natural da Arrábida 

• Duration: 30 min., 1 hr., 1.30 hrs., 2 hrs. 

• Equipment: Certified safety helmet and gaiters 

• Suggested clothing: Long comfortable trousers and no 

heal footing 

• Minimum age: 12 years old 

• Languages: Portuguese, English, German and Danish 

• Saddle: English 

• Breeds: Danish Warmblood and others 

• Difficulty levels: Easy and Medium 

• Styles: Dressage and trail, 

• Ground trail: Plain and hilly 

• Vegetation: Mediterranean and vineyards 

• Maximum number of pax: 1 + Guide 

• Minimum number of pax: 4 + Guide (Contact us for 

larger groups) 
 

ABOUT CLASSES 
Duration: 45 min. 

Minimum age: 12 years old 



 

Quinta do Esteval | E.N. 10, Km 33,5 - 2900-722 Setúbal 
38°31'21.1"N    8°56'42.1"W 

+351 265 249 650; +351 969 298 381 
cavalosnaserra@ouh.pt 

Once upon a house 

Holiday houses with a story 

VENHA DESCOBRIR O PARQUE 

NATURAL DA ARRÁBIDA  

A CAVALO! 


