Calendário - Detalhe do Evento -Almargem-Associação de Defesa do Património Cultural
Almargem-Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve

Passeio de Barco no Rio Arade
Sáb 14.09.2019
Local:
Hora:
Pessoa a Contactar:
Endereço de Correio Electrónico:
Website:
Telefone:
Categoria:
Informação Adicional:

Marina de Portimão
11:30 Até 17:00
Patrícia Fernandes
pfernandes@almargem.org
http://almargem.org/site/
925 481 986
Actividades

Dia 14 de Setembro vamos até Portimão fazer um passeio sustentável a bordo de um barco movido a energia solar. Vamos explorar o bonito
rio Arade, cheio de história, rico em natureza e paisagens inesquecíveis.
O ponto de encontro será às 11h30 na Rotunda do Rio Arade, situada antes das cancelas da Marina de Portimão (coordenadas GPS:
37.118611, -8.530121).
O passeio começa na Marina de Portimão, a meio do percurso vamos parar num pequeno cais na Ribeira de Odelouca a partir de onde
faremos uma curta caminhada, com cerca de 2 km, até ao Clube Náutico de Silves. Aí faremos um almoço convívio composto por prato
principal, a escolher entre algumas opções disponíveis, bebida, sobremesa e café. Depois de almoço seguiremos ainda de barco até Silves,
onde poderemos ver a cidade a partir do rio Arade. Por volta das 17 horas estaremos de volta a Portimão.
Devido à capacidade do barco solar, esta atividade está limitada a 10 inscrições e é destinadas exclusivamente a maiores de 16 anos.
O valor da atividade é de 45€ com tudo incluído (passeio de barco, almoço, orientação e seguro). O pagamento da sua inscrição deverá ser
feito por transferência bancária para a conta da Almargem, como o IBAN PT50 0036 0418 99105000149 85. O comprovativo de pagamento
deverá ser enviado para o e-mail pfernandes@almargem.org, até dia 12 de Setembro.
Poderá fazer aqui a sua inscrição até ao dia 12 de Setembro.
Contamos com a sua presença!
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