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Oferecemos-lhe a possibilidade de visitar os cantos mais 
desconhecidos do Tejo Internacional no nosso veículo com 
tração nas quatro rodas. Com esta experiência você desfrutará 
de maravilhosas paisagens e lugares inacessíveis para outras 
pessoas, os quais guardam a pegada de todas as culturas 
que dantes aconteceram na área. Vamos aceder lugares que 
nos transportarão para outras épocas, por se manter quase 
inalteráveis depois de séculos e por o ser humano não intervir 
em eles. Além disso, vamos observar diferentes espécies de flora 
e fauna no decorrer do percurso. Uma experiência única para 
os sentidos, sobretudo, para os amantes da natureza. É possível 
marcar um horário segundo as preferências de você, qualquer 
hora desde o nascer do dia até o pôr do Sol.

O que está incluído nesta experiência? 

 » Guia com interpretação meio ambiental

 » Direito de uso de binóculo, telescópios e 
material didático no decorrer da rota

 » Degustação de produtos típicos da zona

Safari pelo 
Tejo Internacional

Localização

Alcântara

Período

Até 31 dezembro 2019.           
Perguntar disponibilidade

Horário

A marcar

Duração

2h

Preço

25€ por pessoa 
Descontos desde 4 pessoas

 

25€
por peSsoa 
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Sulcando as 
águas do Tejo

No barco Taejo Perpetum você vai desfrutar com sua família 
e amigos do Parque Natural Tejo Internacional, ao navegar 
percorrendo as águas dos rios Tejo e Alagón. Esta área acrescenta 
o valor meio ambiental das rotas por ser Zona de Proteção 
Especial (ZEP) para as aves. 

Oferecemos-lhe várias rotas, pelo Tejo e o Alagón, com diferentes 
durações e distâncias. Todas elas incluem a interpretação do meio 
ambiente e a possibilidade de degustar produtos típicos locais a 
bordo, além de outros serviços. 

A embarcação dispõe de 12 praças, com assentos confortáveis, 
amplo espaço a bordo, música ambiental e megafone. Para além 
disso, dispõe das medidas seguridade e estabilidade necessárias 
para desfrutar o percurso de barco com total tranquilidade. 

Venha e experimente a inigualável sensação de navegar 
percorrendo lugares muito interessantes, onde cada canto 
esconde uma história, onde fauna e flora alcançam a máxima 
expressão delas.

O que está incluído nesta experiência? 

 » Guia com interpretação meio ambiental

 » Direito de usar binóculo, telescópios e 
material didático durante a rota

 » Degustação de produtos típicos locais a bordo do barco

15€
por peSsoa

Localização

Alcântara

Período

Até 31 dezembro 2019.           
Perguntar disponibilidade

Horário

A marcar

Duração

1h30min

Preço

25€ por pessoa 
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¿Te  imaginas ser un bandolero bajo la luna llena?  

Te proponemos una ruta senderista nocturna que sigue los pasos de 
bandoleros y contrabandistas en la raya portuguesa. Descubre las 
historias secretas de aquellos que se enfrentaban a su suerte 
cruzando una y otra vez la frontera. Escucha los sonidos de la fauna 
nocturna y siente como la naturaleza se convierte en tu 
acompañante y aliada en el camino. Vivirás sensaciones fascinantes, 
recreando leyendas bañadas por la luna llena. ¡Un recuerdo mágico! 
 

por persona 

15€ 
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Imagina-se a ser um bandoleiro por baixo de uma lua cheia? 
Propomos-lhe uma rota de trekking noturna que segue os passos 
de bandoleiros e contrabandistas na Raia portuguesa. Descubra 
as histórias secretas daqueles que enfrentavam a sua sorte ao 
cruzar várias vezes a fronteira. Ouça os sons da fauna noturna e 
sinta como a natureza se transforma na sua companheira e aliada 
no caminho. Viverá sensações fascinantes, recriando lendas 
banhadas pela lua cheia. Uma recordação mágica! 

A atividade pode ser realizada desde qualquer dos seguintes 
lugares: Herrera de Alcântara, Santiago de Alcântara, Membrío, 
Brozas, Alcântara e Zarza la Mayor, com horário dependendo da 
época do ano. 

Desfrute de uma experiência única percorrendo antigos caminhos 
e trilhos utilizados pelos bandoleiros e contrabandistas por estas 
terras de fronteira sob a luz de uma enorme lua cheia.

O que está incluído nesta experiência? 

 » Guia experto

Bandoleiros de 
lua cheia 15€

por peSsoa

Localização

Herrera de Alcântara, Santiago 
de Alcântara, Membrío, Brozas, 
Alcântara e Zarza la Mayor

Período

Até 31 dezembro 2019.           
Perguntar disponibilidade

Horário

A marcar

Duração

2/3h segundo sua escolha

Preço

15€ por pessoa 
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¡Conoce el legado de la orden de Alcántara! 

 
Recrea las historias de batallas, leyendas, asedios y amores 
prohibidos de la orden de Alcántara, visitando los castillos y 
monasterio de las villas de Alcántara y Brozas. Siente el encanto de  
los singulares enclaves naturales que marcarán tu paso, como el 
desfiladero del cañón del río Erjas en la frontera hispano lusa.  
¡Descubre el mito de la orden de Alcántara en armonía con la 
naturaleza! 
 

por persona 

18€ 

La leyenda de los caballeros alcantarinos 
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Venha conhecer o legado da ordem de Alcântara! Recrie as 
histórias de batalhas, lendas, assédios e amores proibidos da 
ordem de Alcântara, visitando os castelos e mosteiros das vilas 
de Alcântara e Brozas. Sinta o encanto dos singulares enclaves 
naturais do percurso, por exemplo o desfiladeiro do canhão do rio 
Erges, na fronteira luso-espanhola. Descubra o mito da ordem de 
Alcântara em harmonia com a natureza!

A atividade percorre estes três municípios e pode-se iniciar em 
qualquer um deles: Brozas, Alcântara e Zarza la Mayor, desde 15 
de setembro a 31 de junho, com horário adaptado.

O que está incluído nesta experiência?

 » Visita à vila de Alcântara, sede da ordem militar e aos seus 
lugares emblemáticos, a Ponte Romana, o Convento de São 
Bento, bairro judeu, recinto amuralhado

 » Visita à vila de Brozas, encomenda Maior da Ordem de 
Alcântara, e aos seus lugares emblemáticos, fortaleza 
da Encomenda Maior, igreja de Santa Maria, palácios dos 
cavaleiros da ordem, Convento franciscano da Luz...

 » Percurso de trekking e visita ao Castelo de Peñafiel, antiga 
fortaleza árabe transformada em encomenda da Ordem de 
Alcântara, situada num espetacular desfiladeiro do rio Erges 
na fronteira entre a Espanha e Portugal

MAIS INFORMAÇÃO E RESERVAS

La Mandila
Brozas
+34 655 170 227
isidrobarriga@yahoo.es

A lenda dos                                
cavaleiros alcantarinos 18€

por peSsoa

Localização

Brozas, Alcântara e Zarza la Mayor

Período

Até 31 dezembro 2019.           
Perguntar disponibilidade

Horário

A marcar

Duração

5/8h segundo sua escolha

Preço

18€ por pessoa 
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¡Descubre la mitología de la Vía Láctea! 

 
Contempla uno de los espectáculos más bellos del mundo: una noche 
estrellada. Juntos, observaremos las estrellas y los planetas, 
envueltos por los olores de la dehesa extremeña y los sonidos 
propios de la fauna nocturna. Aprende a identificar los planetas más 
visibles y las estrellas de las constelaciones galácticas y zodiacales. 
Conecta con la magia de sentirlos y disfruta de su mitología.  
 

         Astroturismo en el Tajo Internacional 

por persona 

15€ 
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Descubra a mitologia da Via Láctea! Contemple um dos 
espetáculos mais belos do mundo: uma noite estrelada. Juntos, 
observaremos as estrelas e os planetas, envolvidos pelos odores 
do montado da Extremadura e os sons próprios da fauna noturna. 
Aprenda a identificar os planetas mais visíveis e as estrelas das 
constelações galácticas e zodiacais. Ligue-se à magia de senti-los 
e desfrute da sua mitologia. 

A atividade pode ser realizada em qualquer dos seguintes lugares: 
Santiago de Alcântara, Brozas, Alcântara, Herreruela e Valencia de 
Alcântara, com horário a marcar, dependendo da época do ano. 

Recomenda-se o uso de lanterna.

O que está incluído nesta experiência?

 » Passeio noturno interpretativo pelo montado da Extremadura, 
reconhecendo os odores da flora e os sons da fauna noturna, 
sob o brilho da lua cheia

 » Curso prático de observação de estrelas no limpo céu da 
Extremadura, para conhecer as principais constelações e 
conhecer a mitologia e a história da astronomia

 » Material ótico

MAIS INFORMAÇÃO E RESERVAS

La Mandila
Brozas
+34 655 170 227
isidrobarriga@yahoo.es

Astroturismo no                          
Tejo Internacional 15€

por peSsoa

Localização

Santiago de Alcântara, 
Brozas, Alcântara, Herreruela 
e Valencia de Alcântara

Período

Até 31 dezembro 2019.           
Perguntar disponibilidade

Horário

A marcar

Duração

2/3h segundo sua escolha

Preço

15€ por pessoa 
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¡Sigue la Vía Estrela y viaja a la época romana! 
 

Descubre los rincones más bellos realizando un paseo interpretativo 
por la cultura romana de la Raya portuguesa. Seguiremos la calzada 
de la Vía Estrela que nos guiará para mostrarnos el ingenio de los 
romanos. Admiraremos obras maestras de la ingeniería, como el 
espectacular puente romano de Alcántara o el puente romano de 
Segura. Mientras, sorprendentes paisajes, fauna, flora y la fuerza de 
las aguas del Tajo Internacional colorearán nuestro camino por la 
historia. ¿Te dejas guiar? 

por persona 

18€ 

Información y reservas 

 
 

isidrobarriga@yahoo.es 
TLF:+34 655 17 02 27 
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Siga a Via Estrela e viaje até à época romana! Descubra os cantos 
mais belos dando um passeio interpretativo pela cultura romana 
da Raia portuguesa. Seguiremos o trilho da Via Estrela que nos 
guiará para nos mostrar o engenho dos romanos. Admiraremos 
obras-primas da engenharia, como a espetacular ponte romana 
de Alcântara ou a ponte romana de Segura. Enquanto isso, 
surpreendentes paisagens, fauna, flora e a força das águas do 
Tejo Internacional darão cor ao nosso caminho pela história. 
Deixa-se guiar?

A atividade percorre estes três municípios e pode-se iniciar em 
qualquer um deles: Brozas, Alcântara e Zarza la Mayor.

O que está incluído nesta experiência?

 » Passeio interpretativo pelo trilho romano atravessando os 
montados da Extremadura, descobrindo antigos templos 
pagãos, inscrições e túmulos escavados na rocha

 » Visita à vila de Alcântara e a sua excecional Ponte Romana, 
uma das maiores obras de engenharia romanas e ponto 
principal do trilho romano nestas terras de fronteira

 » Visita a uma das pedreiras utilizadas pelos romanos para 
extraírem a pedra com que construíram a Ponte de Alcântara

 » Visita à Ponte Romana de Segura, último ponto da estrada 
antes de se adentrar em terras portuguesas, e no canhão do 
Erges, enorme desfiladeiro de granito

MAIS INFORMAÇÃO E RESERVAS

La Mandila
Brozas
+34 655 170 227
isidrobarriga@yahoo.es

Aventura 
de romanos! 18€

por peSsoa

Localização

Brozas, Alcântara e Zarza la Mayor

Período

Até 31 dezembro 2019.           
Perguntar disponibilidade

Horário

A marcar

Duração

5/8h segundo sua escolha

Preço

18€ por pessoa 
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¡Te desvelaremos sus secretos! 

Experiencias Turísticas 
Transfronterizas en el 

Información y Reservas isidrobarriga@yahoo.es 
(+34) 655 170 227 

Viajarás a través de la historia en este territorios de Caballeros y conocerás los enigmas y 
secretos del establecimiento de esta Orden Militar y su legado a través de fortalezas, 

castillos y enclaves históricos únicos. ¿A qué esperas para viajar en el tiempo? 

LEYENDA DE TEMPLARIOS Y CRUZADOS 

¡Te desvelaremos sus secretos! 

Experiencias Turísticas 
Transfronterizas en el 

Información y Reservas isidrobarriga@yahoo.es 
(+34) 655 170 227 

Viajarás a través de la historia en este territorios de Caballeros y conocerás los enigmas y 
secretos del establecimiento de esta Orden Militar y su legado a través de fortalezas, 

castillos y enclaves históricos únicos. ¿A qué esperas para viajar en el tiempo? 

LEYENDA DE TEMPLARIOS Y CRUZADOS 
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Viajará através da história neste território de Cavaleiros e 
conhecerá os enigmas e segredos da Ordem Militar dos 
Templários e o seu legado através de fortalezas, castelos e 
enclaves históricos únicos. Quer viajar no tempo? Então não 
espere, venha já!

Adentre-se em Idanha a Velha, uma vila cheia de vestígios 
históricos. De origem romana, como mostram os vestígios do 
pódio de Vénus sobre o qual foi construída a Torre dos Templários, 
contribuiu à construção da Ponte de Alcântara.

Descubra Monsanto, conhecida popularmente desde 1938 como 
a aldeia mais portuguesa de Portugal, construida sobre as rochas 
graníticas, nos oferece uma imagem cheia de mistério. Vamos 
subir seu Castelo de origem Templária, sobre o Monte Cabeço, e 
conheceremos sua lenda a qual, com a panorâmica que oferece, 
nos trasladará a um outro tempo. Acabaremos nossa viagem 
em Penha Garcia, bela aldeia de casas típicas, protegidas por 
imponentes muralhas, que invitam percorrê-la e subir ao castelo 
Templário, para descer percorrendo um caminho de pedra que 
nos submergirá no fundo do desfiladeiro do rio Pônsul, cheio de 
fósseis marinhos e de velhos moinhos de farinha.

Desfrute desta atividade desde o 15 de setembro ao 31 de junho, 
com horário a marcar dependiendo da época do ano. O preço não 
inclui os deslocamentos. Possibilidade de combinar com A Lenda 
dos Cavaleiros Alcantarinos.

MAIS INFORMAÇÃO E RESERVAS

La Mandila
Brozas
+34 655 170 227
isidrobarriga@yahoo.es

Lenda de 
Templários e Cruzados 20€

por peSsoa

Localização

Penha Garcia Monsanto                       
Idanha a Velha

Período

Até 31 dezembro 2019.           
Perguntar disponibilidade

Horário

A marcar

Duração

2/3h segundo sua escolha

Preço

20€ por pessoa 
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Passeio a cavalo 
pela Rota do Rei

Rota desde La Barca Chica, no Caminho das Águas. Desde 
ali vamos seguir o percurso até chegarmos San Pedro, onde 
encontraremos o Dólmen de la Barca. 

Em San Pedro passaremos perto do antigo convento e 
pararemos para vermos o testamento de pedra do século 
XIX, único na zona. A seguir, iremos rumo a fronteira pelo 
caminho da Pitaranha: a única sinal indicativa da fronteira que 
vamos lá encontrar é uma simples pedra. Continuaremos para 
Galegos, passando perto das marmitas de gigante formadas 
pelas correntes de água. De Galegos para a Ponte Velha, 
onde veremos a antiga ponte destruída, para finalizarmos nas 
nossas instalações em Santo António das Areias.

O que está incluído nesta experiência?

 » Bebida (água, refresco, cerveja ou 
vinho) e petiscos ibéricos

 » Reportagem fotográfica

 » Casco e seguro

 » Guia experto

MAIS INFORMAÇÃO E RESERVAS

Caballos Marvão
Abegões, caixa 14, Santo António das Areias, Portalegre, Portugal
+34 660 990 136
caballosmarvao@gmail.com

65€
por peSsoa

Localização

Los Canchos (coordenadas 
39°21’26.4”N 7°13’51.7”W)

Período

Até 31 dezembro 2019.           
Perguntar disponibilidade

Horário

A marcar

Duração

3h

Preço

65€ por pessoa 
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A experiência de fotografar aves silvestres desde o interior 
de um esconderijo camuflado, instalado com autorização do 
Governo de Extremadura, na área do Tejo Internacional – Sierra 
de San Pedro. 

Espécies podemos fotografar durante todo o ano: águia-de-
bonelli, abutre-preto, abutre-grifo, corvo-comum, charneco, 
pardal-francês, chapim-real, chapim-azul,  chapim-de-poupa, 
tentilhão- comum, felosa-comum, trepadeira-azul, melro-preto, 
toutinegra-de-cabeça-preta, felosa-do-mato, chapim-rabilongo. 

Espécies que podemos fotografar em primavera e verão: águia-
imperial-ibérica (primavera), águia-pequena, abutre-de-Egito, 
milhafre-preto, abelharuco-comum, melro-azul, chasco-ruivo, 
saxicola, cia, papa-figos, poupa-eurasiática, cuco-canoro, pardal-
espanhol, cegonha-branca, peneireiro-vulgar, estorninho-preto, 
felosa-comum. 

Espécies que podemos fotografar em outono e inverno: águia-
imperial-ibérica (outono), grou-comum, gavião-da-europa, 
pisco-de-peito-ruivo, ferreirinha-comum, alvéola-branca. 

Cada ano pode haver modificações. Consultar previamente 
espécies e disponibilidade.

MAIS INFORMAÇÃO E RESERVAS

Photo-raptors
Calle Cruz, Membrío
+34 622 050 252
photoraptors@gmail.com
photo-raptors.com

Fotografando aves desde 
um esconderijo 45€

por peSsoa

desde

Localização

Serra de São Pedro

Período

Até 31 dezembro 2019.           
Perguntar disponibilidade

Horário

A marcar

Duração

A marcar

Preço

45/180€ segundo o tipo de sessão 
e as pessoas participantes
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Não há melhor forma de conhecer a vida dos 
contrabandistas que fazer caminhadas pelos trilhos 
que eles percorreram, portando mochilas com 
mercadorias e fugindo das autoridades de Alfândega. 
Tanto é assim que viveremos a experiência do mercado 
negro através desta figura histórica da Raia.

O que está incluído nesta experiência?

 » Guia ou guias caracterizados

 » Degustação de café português com mel local

 » Seguro

MAIS INFORMAÇÃO E RESERVAS

Aventurex
Ctra. nacional 521, km. 150. Valencia de Alcántara
+34 636 956 541 / +34 659 467 322
info@aventurex.es
aventurex.es

Caminhando entre 
contrabandistas 9€

por peSsoa

desde

Localização

Caserío de La Fontañera, 
Valencia de Alcântara

Período

Até 31 dezembro 2019.                          
Perguntar disponibilidade

Horário

A marcar

Duração

3h

Preço

4-15 pessoas: 15€ adultos/10€ crianças
16-30 pessoas: 12€ adultos/8€ crianças

      +30 pessoas: 9€ adultos/6€ crianças
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MAIS INFORMAÇÃO E RESERVAS

Aventurex
Ctra. nacional 521, km. 150. Valencia de Alcántara
+34 636 956 541 / +34 659 467 322
info@aventurex.es
aventurex.es

Sinta a textura da rocha e afaste-se do chão! 

Se gostar do risco mesmo que do desporto, esta é sua atividade. 
Poderá demonstrar sua força mental e física se subir uma parede 
de rocha vertical para finalizar fazendo rapel. Desfrute novas 
sensações!

Prática pedagógica para começar praticar este desporto. 
Haverá várias vias de escalada vertical de diferente dificuldade 
e algum rapel.  É uma atividade dinâmica e divertida, na qual os 
participantes atingirão novas sensações. 

Em horário de manhã. A hora de início se adaptará à época do 
ano tendo em conta a meteorologia.

O que está incluído nesta experiência?

 » Monitor

 » Material de escalada

 » Seguro

Escalada na Raia 
Hispano-lusa 21€

por peSsoa

desde

Localização

Escola de Escalada de Puerto Roque, 
Valencia de Alcántara

Período

Até 31 dezembro 2019.                
Perguntar disponibilidade

Horário

De manhã

Duração

4h

Preço

4-8 pessoas: 25€ adultos/18€ crianças
9-24 pessoas: 21€ adultos/15€ crianças
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MAIS INFORMAÇÃO E RESERVAS

Aventurex
Ctra. nacional 521, km. 150. Valencia de Alcántara
+34 636 956 541 / +34 659 467 322
info@aventurex.es
aventurex.es

Percurso a pé descobrindo uma série de sinais que nos levarão 
aos dólmenes da Rota dos Zafras, em Valencia de Alcântara. 
No decorrer da rota encontraremos provas para serem 
superadas afim de completar o rastreio, e que vão ajudarmos 
conhecer a cultura megalítica. Além disso, uma personagem vai 
surpreendemos durante a atividade.

Em horário de manhã. A hora de início se adaptará à época do 
ano e segundo a meteorologia. O percurso percorre uns 4 km 
de distância por sendeiros estreitos entre barrocais e monte 
mediterrânico.

O que está incluído nesta experiência?

 » Guia experto

Rastreo Megalítico 
rota dos zafras 10€

por peSsoa

desde

Localização

Rota dos dólmenes Los Zafras, 
Valencia de Alcântara

Período

Até 31 dezembro 2019.             
Perguntar disponibilidade

Horário

De manhã

Duração

3h

Preço

4-15 pessoas: 12€ adultos/8€ crianças
16-30 pessoas: 10€ adultos/6€ crianças
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Aventurex
Ctra. nacional 521, km. 150. Valencia de Alcántara
+34 636 956 541 / +34 659 467 322
info@aventurex.es
aventurex.es

Percurso de bicicleta pela Rota dos Dólmenes de La Aceña 
de la Borrega em Valencia de Alcântara, onde vamos ver 
ao perto vários megálitos desta zona, considerada uma das 
concentrações mais importantes da Europa. Iremos de bicicleta, 
por entre barrocais, penedos graníticos e a mata mediterrânica, 
com destaque para os dólmenes Data I e II, El Cajirón I e II e o 
dólmen El Mellizo também conhecido como Anta da Marquesa, 
e é um dos melhor conservados. 

Desfrute desta forma original de conhecer a história e a natureza 
de um território. 

Em horário de manhã. A hora de início se adaptará à época 
do ano segundo a climatologia. A rota é idónea para todos os 
públicos, os participantes marcam o ritmo. 

A atividade está concebida para maiores de 8 anos e crianças 
de passageiros que pesem menos de 16 kg. Estas últimas têm 
de pagar um suplemento de 10€.

O que está incluído nesta experiência?

 » Guia experto

 » Bicicleta e casco

Os Dólmenes da Raia
de bicicleta 21€

por peSsoa

desde

Localização

Caserío de La Aceña de la Borrega, 
Valencia de Alcântara

Período

Até 31 dezembro 2019.             
Perguntar disponibilidade

Horário

De manhã

Duração

2/3h

Preço

4-10 pessoas: 25€ adultos/18€ crianças
11-20 pessoas: 21€ adultos/15€ crianças
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MAIS INFORMAÇÃO E RESERVAS

Aventurex
Ctra. nacional 521, km. 150. Valencia de Alcántara
+34 636 956 541 / +34 659 467 322
info@aventurex.es
aventurex.es

Percurso urbano de orientação para conhecer o património 
histórico e cultural da Vila Medieval Portuguesa de Marvão. 

Em pequenos grupos, com a ajuda de um mapa e uma bússola, 
deverão encontrar uma série de pontos de interesse na Vila de 
Marvão e em seu castelo. Estes pontos terão associada uma 
fotografia para serem reconhecidos mais facilmente. Assim que 
encontrarem o ponto, terão de passar uma prova para verificar 
que era o lugar exato. 

Prévio à saída, em a entrada à Vila pela Porta de Ródão, haverá 
umas ditas introdutórias sobre orientação com mapa e bússola. 

Esta atividade está dirigida a todos os públicos. Ideal para fazer 
em família.

O que está incluído nesta experiência?

 » Entrada ao Castelo de Marvão

 » Material necessário para pistas e provas

 » Monitor dinamizador

 » Seguro

Rally Fotográfico 
cultural Vila de Marvâo 10%

desc0nto 

Localização

Vila de Marvão

Período

Até 31 dezembro 2019.               
Perguntar disponibilidade

Horário

De manhã

Duração

2h

Preço

4-15 pessoas: 12€ adultos/8€ crianças
  +15 pessoas: 10€ adultos/6€ crianças
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Aceitolivex Almazara
Ctra. CCV- 112 km 1, Alcorneo Valencia de Alcántara
+34 927 599 073 / +34 654 867 518
aceitolivex@gmail.com
www.facebook.com/aceitolivexalmazara/

Visite o moinho de azeite mais antigo da Extremadura e conheça a 
lenda de uma tradição de mestres de atafona, transmitido de pais 
para filhos. 

Vamos visitar a atafona e toda a sua maquinaria, conheceremos 
o processo de elaboração do Azeite de Oliva Virgem AceitOlivex: 
a receção das azeitonas no pátio, a elaboração do azeite e a 
embalagem. 

Depois, haverá uma Cata dos azeites produzidos nesta atafona. 

O que está incluído nesta experiência?

 » Cata 1: Visita com Cata de AOVE: 5€/pessoa (grupos de 2 
pessoas mínimo e máximo de 20)

 » Cata 2: Visita com Cata Profissional: 8€/pessoa (grupos de 2 
pessoas mínimo e máximo de 15)

 » Cata 3: Visita, Cata e Pequeno Almoço de Atafona (migas 
extremeñas, pão com aceite, vinho, café, chá...): 10€/pessoa 
(grupos de 2 pessoas mínimo e máximo de 20)

Tradição, cultura e elaboração 
de azeite de oliva virgem extra 5€

por peSsoa

desde

Localização

Valencia de Alcântara

Período

Até 31 dezembro 2019.           
Perguntar disponibilidade

Preço

Cata 1: grupos 2-20: 5€/pessoa
Cata 2: grupos 2-15: 8€/pessoa
Cata 3: grupos 2-15: 10€/pessoa
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Extremadura en Globo
Calle La Concha, 1 3ºc Montijo
+34 606 975 676
extremaduraenglobo@gmail.com
extremaduraenglobo.com

A atividade começa ao amanhecer com a montagem e 
enchimento do balão. Os passageiros que quiserem podem 
colaborar connosco na montagem do balão. Durante 
aproximadamente uma hora desfrutará da sensação de flutuar 
à mercê do vento. Enquanto isso, os nossos veículos de apoio 
seguem-nos por terra, mantendo sempre o contacto por rádio. 
Os acompanhantes dos passageiros poderão seguir-nos.

Quando aterrarmos, celebraremos o nosso voo com o tradicional 
brinde com champanhe, uma refeição e a entrega dos 
certificados de voo de balão. Depois de a atividade finalizar, a 
equipa de terra leva-nos de volta ao ponto de partida. 

A nossa máxima no mundo do aeróstato é a segurança do 
passageiro, por isso é fundamental que o clima seja favorável 
para poder realizar o voo.

O que está incluído nesta experiência?

 » Montagem e enchimento do balão

 » Voo de balão de uma hora de duração

 » Pequeno-almoço campestre. Inclui brinde com copa de cava

 » Reportagem fotográfica

 » Diploma acreditador

Voo de balão sobre 
a Extremadura 150€

desde

Localização

Montijo

Período

Até 31 dezembro 2019.           
Perguntar disponibilidade

Horário

A marcar

Duração

1h30min

Preço

150 € adultos
Mínimo 6 passageiros
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La Hospedería de Alcántara
Ctra. Poblado Iberdrola, s/n
+34 927 390 638
hospederiasdeextremadura.es

PAG. 18

menu gastronómico
+ alojamento

Propomos-lhe um menu gastronómico que nosso chef 
elaborou especialmente para você, combinando com mestria 
uma seleta mostra para você se deleitar em harmonia com 
nosso maravilhoso entorno. 

O que está incluído nesta experiência? 

 » Inclui aperitivo, entrada, primeiro e segundo prato, e 
sobremesa. Também inclui água, vinho e café.

A oferta pelo alojamento consiste em 2 noites + pequeno 
almoço incluído para duas pessoas por 135€.

Quais são as condições desta oferta? 

As condições para a oferta são: 

 » Noites consecutivas

 » Pago no hotel

 » Cancelamento gratuito se é solicitado com 2 ou mais dias 
de antecipação à data de entrada. Os cancelamentos com 
menos de 2 dias de antecipação terão uma penalização de 
cargo de uma noite

 » Não cumulativa a outras ofertas  

 » Não é válido para pontes, festivos ou feriados

30€
por peSsoa

135€
fim de semana 

menu

alojamento

Localização

Alcântara

Período

Até 31 dezembro 2019.           
Perguntar disponibilidade

Preço

Menu 30€ por persona

Alojamento 135€ fim de semana 
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Camping Aguas Claras
Ctra. nacional 132, Valencia de Alcántara
+34 927 599 099 / +34 626 383 072

O Parque de Campismo Aguas Claras fica em La Aceña de 
la Borrega, a 31 km de Portalegre, alberga um restaurante e 
disponibiliza zona de acesso Wi-Fi gratuito. Desfrute deste 
remanso de paz em plena natureza. Sua localização é perfeita, em 
um enclave natural único e em contacto direito com a natureza. 

Seus bungalows estão completamente equipados, o qual, 
junto ao tratamento personalizado e à paisagem única leva 
a mudar esta experiência para a escapada perfeita. 

Marvão fica a 19 km do Parque de Campismo Aguas Claras.

O que está incluído nesta experiência? 

 » Oferta de um 15% sob os preços oficiais. 

 » Para aplicar o desconto é necessária reserva mínima                
de duas noites consecutivas.

ALOJAMENTO 15%
desconto 

Localização

La Aceña de la Borrega

Período

Até 31 dezembro 2019.           
Perguntar disponibilidade

Preço

55,25€
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Apartamentos Rurales Las Grullas
Ctra. Villa del Rey, Villa del Rey
+34 927 599 099 / +34 626 383 072

Na localidade de Villa del Rey, situada na surpreendente Reserva 
da Biosfera Tejo Internacional, os Apartamentos Rurais Las Grullas 
oferecem-nos umas bonitas e bem equipadas estâncias, onde 
desfrutar de um entorno natural, para se descontrair, e sentir o 
tempo decorrer com outro ritmo. 

A bem-vinda com seu mural de grous alçando o voo evoca uma 
sensação de paz, liberdade e natureza que o visitante vai buscar e 
avaliar neste entorno privilegiado. 

Experimente uma estância única, e aproveite esta oferta com 
motivo do Mês da Reserva da Biosfera para desfrutar de 
numerosas atividades programadas que farão a sua visita mudar 
para uma experiência inolvidável.

O que está incluído nesta experiência?

 » Oferta de um 15% sob os preços oficiais. 

 » Para aplicar o desconto é necessária reserva mínima                         
de duas noites consecutivas.

ALOJAMENTO 15%
desconto 

Localização

Villa del Rey

Período

Até 31 dezembro 2019.           
Perguntar disponibilidade

Preço

55,25€
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Albergue El Buraco
Ctra. Valencia de Alcántara km 110 510 Santiago de Alcántara
+34 659 989 905
Valle_10_12@hotmail.com

Instalação totalmente integrada na Dehesa Boyal de Santiago de 
Alcântara. O acesso está na estrada que chega desde Valencia 
de Alcântara, um quilômetro antes de chegar à vila, em um lugar 
conhecido como era de la Garapetá. 

O albergue tem um edifício principal em que há uma cafetaria, 
um restaurante, várias salas multiusos equipadas para reuniões 
de negócios ou cursos, e dispõe de todas as instalações 
complementares necessárias. Todo isso é distribuído em torno 
de um pátio central que pode ser utilizado praticamente durante 
todo o ano. 

Além disso, há dez apartamentos turísticos, cada um deles com 
um quarto, sala de estar-cozinha e banheiro. Embora seja para 
duas pessoas, podem ser duas mais pelo mesmo preço. Na 
categoria albergue há 52 praças em três edifícios 

O que está incluído nesta experiência?

 » Desconto no alojamento.

ALOJAMENTO 42,50€
por noite

Localização

Santiago de Alcântara

Período

Até 31 dezembro 2019.           
Perguntar disponibilidade

Preço

42,50€ noite
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Apartamentos Rurales Luz del Tajo
Travesía Plaza, 5, Estorninos
+34 649 413 116

Os apartamentos Luz del Tajo estão concebidos para 
proporcionarem um espaço confortável, cálido e acolhedor para 
nossos clientes, como convidados no nosso lar. Dispõem de 
alfaias, camas e almofadas para descansar. E há uma grande 
variedade de produtos locais e nacionais da melhor qualidade 
para o pequeno almoço, segundo as suas necessidades. 
Estorninos é uma aldeia que fica a uns 5 km de Alcântara, à qual 
pertence. Sem dúvida, a quantidade de pessoas que moram 
na aldeia, umas 20, fazem muito especial a convivência com 
eles por serem muito atenciosos. Abrangida por um imenso 
montado, é a entrada ao Parque Natural Tejo Internacional, e 
ademais é um lugar privilegiado para desfrutar do lazer, para 
descansar, conhecer a cultura da área, degustar pratos típicos e 
muito conhecidos, como a Perdiz à Moda de Alcântara, sentir a 
história sob seus pés ao passear pela Ponte Romana e as ruas, 
o Convento da Ordem que nomeia a aldeia, praticar desportos 
de aventura, tomar um banho em canteiras de água doce, ou 
conhecer as vizinhanças e as cidades medievais escavadas 
na rocha, ou comer um bom arroz ou bacalhau como só os 
portugueses sabem cozinhá-lo. Todo isso em um alojamento, 
onde la satisfação dos clientes e o bem-estar deles é prioritárioto, 
donde la satisfacción del clientes y su bienestar es prioritario.

O que está incluído nesta experiência?

 » Alojamento + pequeno almoço para 2 pessoas por 50 €.  

ALOJAMENTO 50€
por noite

Localização

Estorninos

Período

Até 31 dezembro 2019.           
Perguntar disponibilidade

Preço

50€ quarto duplo

 




