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Almargem-Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve

31º Aniversário Almargem
Sáb 20.07.2019
Local:
Hora:
Pessoa a Contactar:
Endereço de Correio Electrónico:
Website:
Telefone:
Categoria:
Informação Adicional:

Tavira
18:00 Até 22:00
Patrícia Fernandes
pfernandes@almargem.org
http://almargem.org
925481986
Actividades

Este ano a Almargem comemora 31 anos de vida, e queremos festejar consigo!
A comemoração será em Tavira, no Eco-Hotel Vila Galé Albacora. A recuperação do Arraial Ferreira Neto, antigo arraial de pesca de atum na
zona de Quatro Águas, no Parque Natural da Ria Formosa, perto de Tavira, deu origem a um museu de pesca do atum e ao Vila Galé
Albacora, um hotel de características arquitetónicas e culturais distintas.
Ao final da tarde faremos uma caminhada de cerca de 6 km, de dificuldade fácil, junto às salinas de Tavira, com ponto de encontro às 18h00
na entrada do Eco-hotel Vila Galé Albacora (coordenadas GPS: 37.119392, -7.627172).
No final da caminhada seremos recebidos com um welcome drink servido nos jardins do hotel, ao que se seguirá um delicioso jantar buffet no
Restaurante Salinas.

Poderá fazer aqui a sua inscrição, até dia 17 de Julho (Quarta-feira).

A atividade (caminhada + jantar) tem um custo de 28,50€ para adultos, 11,75€ para crianças entre os 4 e os 12 anos e é gratuita para crianças
até 3 anos.
A participação apenas na caminhada tem um custo de 5€ para adultos e é gratuita para crianças até 12 anos.
A participação apenas no jantar terá um custo de 23,50€ para adultos, 11,75€ para crianças dos 4 aos 12 anos e é gratuito para crianças até
aos 3 anos.
O pagamento deverá ser feito por transferência bancária para o IBAN PT50 0036 0418 99105000149 85. O comprovativo de pagamento
deverá ser enviado para o e-mail pfernandes@almargem.org, até dia 18 de Julho, às 13h00.

Surpresas não vão faltar numa noite de celebração para todos os amigos da Almargem.
Contamos com a sua presença!
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