
SUP & VINHO ALENTEJANO
(2 noites/ 3 dias)

Breve descrição

Moura, cidade pacata alentejana no sul de Portugal, abraçada pelas águas calmas do Grande Lago de
Alqueva (maior lago artificial da Europa) é o ponto de partida para uma fuga de SUP por lagos e rios no
coração do Alentejo. Os recantos escondidos do Ardila e a grandiosidade do Grande Lago de Alqueva
transmitem-nos momentos mágicos de convívio com o meio ambiente. Fique a conhecer o que o Alentejo
tem de melhor, visitando a linda cidade de Moura. Os vinhos alentejanos são um ícone de excelência a
nível regional, nacional e internacional. Nos nossos trajetos ficaremos a conhecer adegas e produtores
locais, onde poderemos encontrar a essência da produção do célebre VINHO ALENTEJANO.
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PROGRAMA DETALHADO

DIA 1 – Check-in e preparação dos dias seguintes

Após a recepção na break! Holidays House, com o nosso pack de boas vindas, preparamos 
os dias seguintes. Depois, saímos para conhecer o centro histórico de Moura, terminando 
com um petisco alentejano na castiça taberna do Liberato (opcional). 

DIA 2 – Aula de SUP no Lago | Vinhos de Pias e o cante alentejano
Começamos o dia com uma aula de SUP com a duração de 1h30. Abordaremos as questões 
fundamentais numa sessão de iniciação ao SUP. Durante esta sessão terá a oportunidade 
de vivenciar a grandeza do Lago de Alqueva e todas as transformações que trouxe ao 
território alentejano. Depois do almoço, dirigimo-nos a Pias para provar os vinhos ali 
produzidos. Depois teremos a possibilidade de ouvir o Cante Alentejano numa taberna 
típica acompanhado de um petisco e de um copo de vinho(opcional). 

DIA 3 – Moura, vista do rio 

O rio Ardila corre nas cercanias de Moura e tem recantos fantásticos a serem explorados. A
várzea do Ardila permite-nos contemplar de um ângulo único a beleza ímpar da cidade de 
Moura. 
Distância – 8 km (2h30 / 3h00)

ALOJAMENTO | BREAK HOLIDAYS HOUSE

A break! Holidays House insere-se nos campos de olival, localizando-se a pouco
mais de 2km do centro da linda cidade de Moura. Privilegiamos o contacto com os
espaços exteriores,  onde pode usufruir  de um por do sol  fantástico,  estando na
piscina ou no pátio exterior  a degustar  um bom vinho alentejano.  Na piscina a
diversão  é  o  ponto  de  partida  para  momentos  únicos  em  família.  O  barbecue
permite uma incursão na descoberta dos sabores do porco preto alentejano ou na,
tradicionalmente  portuguesa,  sardinha  assada,  acompanhando  sempre  com  o
inigualável vinho do Alentejo. Os interiores são simples, mas confortáveis com ar
condicionado em todos os quartos e dois recuperadores de calor na sala e cozinha.
A cozinha está completamente equipada com frigorífico, microondas, forno elétrico,
máquina de lavar louça e roupa,  torradeira,  máquina de café e fogão.  A break!
Holidays house tem 4 quartos, 3 WC. 
Moura é uma pequena cidade tipicamente alentejana, tem um castelo lindíssimo, um
bairro da Mouraria que é um ícone da cidade e toda uma história fantástica para ser
explorada.  Está  a  2h30  de  Lisboa e  Faro  e  a  aproximadamente  30  minutos  da
fronteira com Espanha. É aconselhável o aluguer de automóvel.

Inclui:
- 2 noites de estadia na Break Holidays House em regime de Alojamento e Pequeno Almoço
(entregue todas as manhãs)
- 2 sessões de SUP com material e transfers
- Visitas ao Monte da Capela com prova de vinhos
- Monitores credenciados IOSUP e seguros de AP e RC obrigatórios por lei
- IVA à taxa legal em vigor

PVP/ ADULTO – 230,00 €
PVP / CRIANÇA (6 A 14 ANOS INCLUSIVE) – 150,00 €
Realiza-se com um mínimo de 4 pessoas

Para mais informações contacte-nos: info@alentejobreak.com | 965 560 613

                                                                                                                                                  www.alentejobreak.com
                                                                                                                                                  RNAT: 20/2009

http://www.alentejobreak.com/
mailto:info@alentejobreak.com

