Pôr do sol em Alqueva com
Antão Vaz

Passeio circular de hora e meia, ao pôr do sol, com prova de vinho branco
regional monocasta, com embarque na marina junto ao paredão da barragem.
Água
Passeio cujo objetivo principal é o de possibilitar a vivência do observar, ouvir,
sentir a tranquilidade imensa da natureza entrelaçada com a luminosidade
única do Pôr do Sol no maior plano de água artiﬁcial da Europa e cujos ﬁnais
de dia, entre Abril e Outubro são deslumbrantes.
As sensações desenvolvem-se à medida que a navegação decorre,
acompanhada de explicações, passando pela barragem de Alqueva, pelo no
eixo do Guadiana, pela Ribeira de Codes, pelo serpentear das ilhas, numa
relação tripulante/passageiros de grande interação.
Durante o passeio espaço ainda para um momento de prova de um vinho
branco monocasta Antão Vaz, casta típica alentejana, acompanhado de
azeitonas retalhadas e pão alentejano - e também mergulho refrescante em
dias quentes.
Terra
Existe a possibilidade do programa ter uma componente em terra, sem
qualquer acréscimo de preço, que inclui visita ao Centro de Interpretação de
Alqueva (CIAL), onde será feita uma apresentação sobre o empreendimento
de ﬁns múltiplos de Alqueva e também passagem de curto ﬁlme relacionado
com o projeto.
Inclui:
Seguros de acidentes pessoais e de responsabilidade civil e guia durante o passeio.
Não inclui:
Transfer do CIAL para o cais de embarque ou vice versa (800m.)
Pontos de interesse nas proximidades:
Centro de Interpretação Alqueva (800m.). Castro dos Ratinhos (1Km), Museu do
Medronho (6Km), Lagar de Varas (10Km), Museu de Joalharia Contemporânea
(10Km), Museu de Arte Sacra (10Km), Castelo de Moura (10Km).

Custo por pessoa (Iva inc.): 15,50 € (*)
Min. pessoas: 06
Max. pessoas: 50
Duração: 90 minutos (água)
30 minutos (terra)
Local de embarque: Marina junto ao “paredão” do Núcleo da Barragem de
Alqueva.
Condições das embarcações: Embarcações confortáveis, cobertura de
verão e cobertura de inverno. Escadas para banhos. Espaço para cadeiras de
rodas e facilidade de acesso das mesmas.
Coletes salva-vidas para adultos e crianças e demais equipamento de
segurança de acordo com a legislação em vigor.
Pequena geleira para refrescar bebidas de verão.
Possibilidade de instalação de mesa para beberete.

(*) crianças até aos 10 anos, grátis, desde que acompanhadas por familiares.

Rua Manuel Mendes, 16, 7860-179 Moura, Portugal
T. 285 254 099 / 918 973 494 / 914 312 922
E. reservas@alquevatours.com
Coordenadas do Cais de Embarque: N 38º 11.897’ W 07º 29.228’
Coordenadas do Escritório: N 38º 08.500’ W 07º 27.105’

