No lago Alqueva com almoço
na aldeia da Luz

Passeio de barco até à nova aldeia da Luz e regresso, com almoço regional
no Monte dos Pássaros e visita ao Museu da Luz.
Água
Embarque no cais do núcleo da barragem para inicio do passeio.
A navegação inicia-se com a aproximação à barragem de Alqueva, com
paragem junto às boias de segurança, para o primeiro momento explicativo
sobre o funcionamento das Barragens Alqueva e Pedrógão, prosseguindo
depois pelo antigo curso do Guadiana rumo a aldeia da Luz, com aproximação
à aldeia da Estrela. Durante todo o circuito as explicações são uma constante,
sobre a albufeira, as margens, a ocupação do território, os recantos, a fauna,
a ﬂora e outras curiosidades, tudo em amena cavaqueira.
Terra
Desembarque no cais da nova aldeia. Almoço em regime de buffet, com
entradas típicas e pratos típicos da gastronomia alentejana, no único monte
que ainda subsiste da antiga aldeia e bem perto da água.
Visita ao Museu da Luz, “singular espaço de cultura e de identidade, erigido
entre a singular aldeia da Luz e a margem do lago de Alqueva. É o espaço
interpretativo das profundas alterações ocorridas neste território, decorrentes
do aparecimento da barragem e da submersão de uma aldeia. Sendo o
próprio edifício, diversas vezes premiado, de uma arquitetura marcante e
perfeitamente integrada na paisagem”.
Finda a visita dá-se início ao regresso, por barco, até ao núcleo da barragem.
Inclui:
Seguros de acidentes pessoais e de responsabilidade civil e guia durante o passeio.
Não inclui:
Transfer do cais da Luz para o Monte dos Pássaros (730m.) e do Monte dos
Pássaros para o Museu (250m.) e vice-versa.
Pontos de interesse nas proximidades do cais de embarque:
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.): 75,00 €
Min. pessoas: 12
Max. pessoas: 54
Duração: 5 horas, ida e volta (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.
Possibilidade de instalação de mesa para beberete.
(*) Grátis para crianças até aos 6 anos e 65% de desconto para crianças dos 7 aos 12 anos
inclusivé, 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’

