Alquevatours Dark-Sky

Programa, com passeio de barco ao por do sol, jantar e observação noturna
do céu da “Reserva DarkSky Alqueva – primeira Reserva do Mundo a
obter a Certiﬁcação Starlight Tourism Destination atribuída pela Unesco
e pela Organização Mundial do Turismo e que, como tal, vem atestar das
características únicas do céu noturno presente nesta zona do Alentejo”.
Água
Passeio de barco de ﬁnal de tarde, com embarque junto ao paredão da
barragem, com a duração de uma hora e meia, com o Pôr do Sol como cenário.
Ao longo da viagem as explicações são uma constante, sobre a fauna, a ﬂora
e todo o historial da barragem, numa intensa interação tripulante/passageiros.
Terra
Em terra, junto à água dois momentos distintos:
- primeiro momento; com o crepúsculo em pano de fundo e a noite a iniciarse, refeição em regime de buffet, assente na gastronomia alentejana;
- segundo momento; tendo no horizonte visual, os planetas brilhantes, as
constelações e as suas estrelas, vamos partir à sua observação e descoberta
e conhecer algumas histórias da mitologia relacionadas com estas estrelas,
contadas pelo guia do céu.
Esta ação assume também caracter formativo, de nível iniciação.
Inclui:
Seguros de acidentes pessoais e de responsabilidade civil e guia durante as
atividades.
Não inclui:Transporte da área de observação e de refeição para o cais de
embarque e vice-versa (350 metros).
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.): 65,00 € (*)
Min. pessoas: 10
Max. pessoas: 16 ( número superior, preço mediante consulta)
Duração: 90 minutos (água)
3 horas (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.
(*) Grátis para crianças até aos 6 anos inclusivé, desde que acompanhadas por familiares.
65% de desconto para crianças dos 7 aos 10 anos inclusivé, 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’

