Programas de Segway
Segway X2

•
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Peso: 54,4Kg
Dimensão: 67x84 cm
Velocidade máxima: 20 Km/h
Autonomia: até 20Km fora de estrada

Vantagens do segway X2
• Não poluente (atmosférica
atmosférica e sonora)
• Fácil
cil manuseamento (intuitivo)
(
• Roda no eixo, o que lhe dá um excelente
ângulo de visão
• Ideal para pessoas mais velhas que ja não
possam fazer esforços

O Segway Personal Transporter (PT) X2 tem uma
performance acrescida nos mais diversos tipos de terreno
com um minimo de impacto ambiental.
Sintra - Peninha
Local: Serra de Sintra
Extensão: 10 Kms
Horário: Todos os dias
Duração: 2h 30m
Ponto de encontro: Ermida da Peninha
Descrição: De todos é o tour mais mágico, pelo ubíquo verde volumoso, pelo copioso
misticismo da ermida de São Saturnino, pela energia única da floresta encantada que transpira
história, segredos e raízes ainda por desvendar. É um lugar de descrição difícil de prever.
Melhor do que
ue explanar é planar na floresta cheia de minúcia. A respiração é a melhor aliada
para ouvir a natureza. Em silêncio que não dizemos nada. Inspire.
Sintra - Lagoa Azul
Local: Serra de Sintra
Extensão: 10 Kms
Horário: Todos os dias
Duração: 2h 30m
Ponto
o de encontro: Lagoa Azul
Descrição: Também em Sintra, passeamos na única albufeira de Lisboa, sobre o Rio da Mula.
Nas manhãs de algum nevoeiro o ambiente fica ainda mais mágico, ao voarmos acima de
qualquer esfera, quase num flutuo secreto por entre as árvores e os caminhos de terra.
Absolutamente inacreditáveis as sensações que este tour pode provocar.
Inspire.

Serra da Arrábida - Cabo Espichel
Local: Cabo Espichel
Extensão: 10 Kms
Horário: Todos os dias
Duração: 2h 30m
Ponto de encontro: Igreja de Nossa Senhora do Cabo
Descrição: Há trilhos que o desejo não pode deixar de materializar.
Este foco de energias fortes, palco de faróis e santuários, lendas e pegadas de dinossauro,
extasia sem querer, transpirando sereno, como quem não quer, mensagens subliminares.
sub
É com muito gosto que lá voltamos, como tantos peregrinos
peregrinos o fizeram, uma e outra vez.
A este sacrário de energias de verde,
ve
prontas para contemplação.
De segway, desfrute sem justificações as sensações que se
se apoderarão de si, sem querer.
Ao fim e ao cabo, estamos no meio da natureza, mais uma vez em silêncio e sem pensar no
que há-de ser.
Inspire.

Lisboa - Parque Expo
Local: Parque Expo
Extensão: 14 Kms
Horário: Segunda a Sexta
Duração: 2h 30m
Ponto de encontro: Passeio dos Argonautas
Descrição: Durante a semana, sem o tumulto da busca lisboeta pelo Rio Tejo, exploramos
esta marginal de nostálgicos encantos.
O rio é o nosso cenário, azul com o azul do céu.
Um modo diferente de explorar Lisboa.
Um meio diferente de o fazer, sobre duas rodas, com a brisa na cara que tenta não fechar
os olhos, para nada perder do que pode ser visto.
Lisboa afinal tem mais encantos.
Por descobrir.
Inspire.

Alentejo - Herdade do Esporão
Local: Herdade do Esporão
Extensão: 10 Kms
Horário: Todos os dias
Duração: 2h 30m
Ponto de encontro: Herdade do Esporão
Descrição: Os Segway chegam silenciosamente ao Esporão.
Os passeios em espiral no Esporão vão deixar de ser mito para passarem a ser um rito.
A 180 km de Lisboa está um paraíso vinícola, não só para apreciadores de bom vinho e de
boa comida como também para apreciadores de paisagens oníricas em silêncio
contemplativo.
E andante.
O Alentejo sabe bem e ouve-se melhor.
O Esporão é um oásis condizente com o meio e salpicado pela nova barragem do Alqueva.
Para além do tour que é proporcionado bebendo este ar do idílio, é também possível visitar
as caves e fazer as prestigiadas provas de vinhos.
Já se imaginou a andar de segway num sítio mais bonito?
Não é mito, é já um rito.
E obrigatório.
Nota: mulheres grávidas, pessoas alcoolizadas, menores de 18 anos (16 acompanhados
pelos pais) e pessoas com peso superior a 110 Kg nao poderão fazer parte dos tours

