SUP & VINHO ALENTEJANO
(3 noites/ 4 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 Guadiana e Azevel 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 vila medieval de Monsaraz e 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 e visita à Herdade do Sobroso
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. Pela tarde partimos em descoberta da Herdade do Sobroso, local de
enorme beleza onde se produz um vinho alentejano aclamado pela sua excelência por
vários críticos.
DIA 3 – Moura, vista do rio | Vinhos de Pias e o cante Alentejano
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. 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).
Distância – 8 km (2h30 / 3h00)
DIA 4 – Monsaraz, o Azevél e os vinhos da Ervideira
A vila medieval de Monsaraz é um ex-libris da região. Nesta jornada vamos explorar as
águas calmas do Azevél, compartindo viagem com os toiros bravos que pastam nas
margens do rio e tendo como sentinela, lá no alto, o castelo de Monsaraz. Pranchas
arrumadas e é tempo de partir em descoberta de Monsaraz. Terá a possibilidade de
escolher um dos vários restaurantes, onde os pratos regionais são reis. Pelo meio
provamos os vinhos da adega da Ervideira.
Distância – 8 km (2h30 / 3h00)
ALOJAMENTO | BREAK HOLIDAYS HOUSE
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.
Inclui:
- 3 noites de estadia na Break Holidays House em regime de Alojamento e Pequeno Almoço
(entregue todas as manhãs)
- 3 sessões de SUP com material e transfers
- Visitas à Herdade do Sobroso e Monte da Capela com prova de vinhos
- Passeio por Monsaraz e prova de vinhos na Loja da Ervideira
- Monitorescredenciados IOSUP e seguros de AP e RC obrigatórios por lei
- IVA à taxa legal em vigor
PVP/ ADULTO – 290,00 €
PVP / CRIANÇA (6 A 14 ANOS INCLUSIVE) – 180,00 €
Realiza-se com um mínimo de 4 pessoas
Para mais informações contacte-nos: info@alentejobreak.com | 965 560 613
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