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

Visita a Plantação de Aromáticas
Sáb 16.11.2019
Local:
Hora:
Pessoa a Contactar:
Endereço de Correio Electrónico:
Website:
Telefone:
Categoria:
Informação Adicional:

São Brás de Alportel
09:30 Até 14:00
Patrícia Fernandes
pfernandes@almargem.org
http://almargem.org
925481986
Actividades

A Almargem volta a aliar-se à Algarve Rotas em mais uma atividade que nos levará a conhecer a riqueza natural e patrimonial do Algarve.
No Sábado, dia 16 de Novembro, marcamos encontro às 9h30 na Igreja Matriz de São Brás de Alportel. Vamos percorrer a calçadinha romana
de São Brás de Alportel, um percurso fácil, com cerca de 4 km (ida e volta) numa caminhada interpretativa da história e arqueologia da zona.
De seguida faremos uma visita guiada à empresa "Dias de Aromas", onde ficaremos a conhecer as várias espécies de plantas aí produzidas,
os seus usos e benefícios. Visitaremos ainda o interior das instalações, ficando a conhecer todo o processo de

tratamento das plantas, desde a colheita ao embalamento. No final ainda teremos a oportunidade de degustar
uma deliciosa infusão.
Para finalizar a manhã da melhor maneira, faremos um almoço convívio no restaurante "Adega Nunes", onde
poderemos apreciar deliciosas iguarias típicas.
O custo desta atividade é de 15€ para adultos e 7€ para crianças. O almoço é opcional e tem um custo de 15€ por
pessoa.
A inscrição deverá ser feita através do preenchimento deste link https://forms.gle/snD4Gza9SwPrKVEr6, até dia 15 de Novembro (Sexta-feira).
O pagamento deverá ser feito antecipadamente, por tansferência 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 15 de Novembro, às 17h00.

Esta atividade é aberta a sócios e não sócios da Associação Almargem.

Esperamos por si!
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