Descobrir o Alqueva em Família – Multi atividade

950,00€*

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 semana de
aventuras inesquecíveis em família. Preparámos um programa com várias atividades para
usufruir entre pais e filhos. wakeboard, ski, canoagem, standuppaddle, observação de estrelas e
observação de vida selvagem, são algumas das atividades que vão permitir conhecer um
território fantástico, reconhecido mundialmente. Tudo isto, partindo de uma casa de campo com
uma grande piscina privada para a sua família desfrutar.
Teremos a possibilidade de descobrir a conceituada gastronomia alentejana.

Dia 1 (sáb) – Voo para Lisboa e transfer
Voo para Lisboa e receção pelo guia no aeroporto. Transfer para a break! Holidays House.
Dia 2 (dom) – Conhecer Moura e os seus produtores locais | Canoagem noturna
Faremos um passeio em família por Moura, onde o GPS será o guia. Propomos uma competição
entre duas equipas, num percurso com tarefas onde a interatividade com os habitantes locais é
fundamental. Prova de vinhos e produtos regionais na Casa Cavalheiro. Petisco na castiça
Taberna do Liberato no bairro da Mouraria. Nesta noite espera-nos uma experiência marcante,
um percurso de canoagem debaixo do manto estrelado da reserva Dark Sky Alqueva. Os cheiros
e os sons guiam-nos pelas águas tranquilas do Ardila. Terminamos com uma ceia quente junto à
água.
Dia 3 (2ª) – SUP e canoagem no Lago de Alqueva
Saímos para o Lago para conhecer a antiga aldeia da Luz (submersa) através da visita ao Museu
da Luz (nova aldeia da Luz). Uma incursão pela história do Grande Lago de Alqueva.
Conheceremos depois o Lago “por dentro” através de uma travessia de SUP e canoagem com
cerca de 13 km, para desfrutar calmamente das águas tépidas do Lago. Teremos tempo para um
picnic numa das mais de mil ilhas existentes no Grande Lago. O jantar será em Pias, no
restaurante O Adro, um ícone da boa gastronomia alentejana.
Dia 4 (3ª) – Passeio por Monsaraz
Partimos para explorar um dos maiores ícones do Alentejo, Monsaraz, uma vila fortificada no
topo de uma colina com uma vista impressionante sobre o Lago de Alqueva. Realizaremos uma
subida ao alto de S. Gens, para um rejuvenescer da alma da família. Almoçamos no restaurante
SemFim, um antigo lagar de azeite, transformado em restaurante e galeria de arte.

Dia 5 (4ª) – Dia de barco no Lago
Manhã destinada à aprendizagem de ski, wakeboard, bóias ou de simples relax no Lago de
Alqueva. Grandes desafios se aguardam.
Dia 6 (5ª) – Observação de vida selvagem na Herdade da Contenda
Dia livre para conhecer Moura. Ao final do dia partimos em descoberta da Herdade da Contenda
e das várias espécies que lá convivem. Entraremos no território dos veados, muflões, abutres e
águias. No final, teremos um picnic ao por do sol com produtos regionais.
Dia 7 (6ª) – Évora, Cidade Património Mundial da Humanidade
Uma visita a um destino obrigatório, Évora, cidade Património Mundial da Humanidade.
Deixamos o último dia para que possa explorar por sua conta esta fantástica cidade. Desfrute,
relaxe e fique a conhecer uma cidade única.
Dia 8 (sáb) – Voo de Lisboa, regresso a casa
Transfer para o aeroporto e voo de regresso a casa.

Aeroporto de Lisboa (38° 46' 32.137" N | 9° 8' 7.320" W)

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Break! Holidays House – Unidade de Alojamento Local
A break! Holidays House insere-se nos campos de olival que circundam a linda cidade de Moura.
É uma casa de campo onde pode desfrutar do ambiente calmo do campo, estando a um passo da
cidade. Possui espaços exteriores onde pode usufruir da piscina e do barbecue.

Condições:
Transferes para todas as atividades e viagens em carrinha de 9 lugares;
Estadia na break! Holidays House em Moura;
Pequeno almoço disponível com produtos regionais em regime de Honest Grocery (pago na
altura do check out);
4 picnics incluídos (dias 2, 3, 5 e 6);
1 lanche reforçado no dia 2;
Jantar de dia 3 e almoço de dia 4;
Todas as atividades descritas;
Guia falante de língua inglesa;
Grupos mínimos de 4 pessoas;
Seguro de Acidentes Pessoais e Responsabilidade Civil em todas as atividades apresentadas.
Não incluído:
Entradas nos monumentos e refeições do Dia 7 (Évora).
* Preços e datas:
09/05/2016 a 16/05/2016
16/05/2016 a 23/05/2016
23/05/2016 a 30/05/2016
06/06/2016 a 13/06/2016
13/06/2016 a 20/06/2016
Preços Net com IVA incluído.

Preço / Pessoa
950,00 €
950,00 €
950,00 €
950,00 €
950,00 €

