Piquenique na ilha

Água
Passeio circular, de duas horas, com embarque na marina junto ao paredão
da barragem.
A navegação inicia-se com a aproximação à barragem de Alqueva, com
uma primeira paragem explicativa junto as boias de segurança no eixo do
Guadiana, braço largo da albufeira.
No decorrer do passeio, desembarque numa das 440 ilhas, para, em contacto
direto com a natureza, desfrutar de um lanche com produtos alentejanos.
Findo o lanche retoma-se o passeio com regresso ao cais do núcleo da
barragem.
Ao longo do passeio as explicações são uma constante, sobre a albufeira,
as margens, a ocupação do território, os recantos, a fauna, a ﬂora e outras
curiosidades, numa interação tripulante/passageiros e que vão surgindo com
o decorrer do passeio.
Terra
Existe a possibilidade do programa ter uma componente em terra e aí se iniciar,
sem qualquer acréscimo de preço, com visita ao Centro de Interpretação de
Alqueva (CIAL), onde existirá uma explicação sobre o empreendimento de
ﬁns múltiplos de Alqueva e também a passagem de pequeno 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 do programa (Iva inc): 110,00 € (*)
Min. pessoas: 1
Max. pessoas: 2 adultos + 3 crianças ou 3 adultos+1criança (**)
Duração: 120 minutos (água e ilha)
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.
(*) valor total a pagar independentemente do número de pessoas.
(**) consideram-se como crianças os passageiros com menos de 11 anos de idade.

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’

