À conquista de Juromenha

Passeio de barco até Juromenha, pequena vila histórica com fortaleza sobre
o Guadiana, situada a 80 km do cais de embarque. Beberetes a bordo,
almoço em Juromenha. Regresso de autocarro, com prova de medronho em
Alqueva.
Água
De manhã cedo, embarque no cais do Núcleo da Barragem de Alqueva, inicio
da navegação com momento para chá, café, bolinhos e pão alentejano.
Lago acima, o tema Alqueva-Guadiana-Juromenha, a história do território
envolvente e também as suas estórias vão ﬂuindo de forma sistematizada,
personalizada e inter-activa, pela voz da tripulação. Ao largo vão se
contemplando as aldeias da Estrela, do Campinho, da Luz e a vila de Mourão.
Breve paragem no cais de Monsaraz.
De regresso ao barco, entretanto entramos
em “águas internacionais”
momento para uma tapa de produtos regionais alentejanos, onde o vinho não
pode faltar. Há também tempo para mergulhar descontraidamente nas águas
mornas e límpidas do lago.
Decorridas aproximadamente seis horas, começamos a avistar a fortaleza de
Juromenha e a pensarmos no almoço.
Terra
Desembarque em Juromenha e almoço descontraído em restaurante da vila.
Regresso de autocarro, onde ainda há lugar para uma visita guiada com prova
ao museu do medronho em Alqueva. Apreendidas as técnicas de fabrico e
ainda com o gosto do medronho, regresso ao cais do Núcleo da Barragem,
onde se chega já ao Pôr do Sol. Junto a água, na marina, no meio de emoções
e sensações, ainda há tempo para saborear bolo regional e espumante, pois
é o momento para comemorar.
Inclui:
Seguros de acidentes pessoais e de responsabilidade civil.

Custo do programa (Iva inc): 90,00 € (*)
Min. pessoas: 12
Max. pessoas: 18 ( número superior, preço mediante consulta)
Duração: 6 horas (água)
4 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’

