Parque Natural Convida

Contatos do Parque Natural:
Rua D. Sancho II, nº 15, 7750-350 Mértola
Tel: 286 612 016; pnvg@icnf.pt

Contatos dos operadores turísticos:
Nautimertola nautimertola@gmail.com
A vila de Mértola é sobejamente conhecida
pelo seu património cultural, mas o espaço do
Parque Natural apresenta ainda muitos outros
valores culturais, registos da passagem do Homem por este território.

Pureland
www.pureland.com/pureland.lda@gmail.com

Da mesma forma, existem locais de elevada
beleza que normalmente não são conhecidos
pelos turistas nem estão dentro dos circuitos
de visitação.
Assim, no âmbito das comemorações do aniversário do Parque Natural do Vale do Guadiana, prepararam-se um conjunto de atividades
a desenvolver no fim de semana de 15 e 16 de
novembro, com o objetivo de permitir a visitação a locais que normalmente não são visitáveis, e/ou atividades que permitam explorar
e olhar o Parque Natural com os sentidos mais
apurados.

Organizado por:

PARQUE NATURAL CONVIDA

15 de novembro
Sábado
Entre Antas e Mosteiros
09:30 – Sede do Parque Natural
13:00 – Almoço na Amendoeira da Serra
16:00 – Regresso a Mértola
Descida de Kayak no rio Guadiana

Entre Antas e Mosteiros

Nas franjas do rio Guadiana

Viagem no tempo pelo património histórico
e cultural do Parque Natural; onde passear
por antas da Pré-história, moinhos de água
imemoriais e um monte que já foi villa romana e Mosteiro medieval.

Visita ao coração do Parque Natural, o vale
encaixado do rio Guadiana, por entre barrancos e escarpas; onde se avistam as grandes águias e o coberto vegetal ancestral

Guia: Técnico do Campo Arqueológico de
Mértola
30 Euros/pessoa
Inclui transporte em viatura e almoço
Reservas: Nautimertola e Pureland
Min: 6; Max: 24 pessoas

Descida de Kayak no rio Guadiana
09:30 – Sede do Parque Natural
13:00 – Chegada a Mértola
16 de novembro
Domingo
Nas franjas do rio Guadiana
09:30 – Sede do Parque Natural
13:00 – Almoço na Amendoeira da Serra
16:00 – Regresso a Mértola
Desenho de observação
09:30 – Sede do Parque Natural
16:00 – Regresso a Mértola

Descida em kayaks de dois lugares – k2 Sit on
Top, entre dois conjuntos de moinhos no rio
Guadiana, num total de 4 km.
Monitores: Nautimertola e Pureland
20 Euros/pessoa;
Inclui transporte e material de canoagem
10 Euros/pessoa - almoço

Guia: Técnico do Parque Natural
25 Euros/pessoa
Inclui transporte em viatura TT e almoço
Reservas: Nautimertola e Pureland
Min: 6; Max: 24 pessoas

Desenho de observação
O vale do rio Guadiana é uma fonte de inspiração. Muitos são os motivos que se podem
materializar numa folha de papel. A aula será lecionada ao ar livre num dos locais emblemáticos do Parque Natural. Onde a Natureza é um ponto de partida para todos os
que queiram experimentar.
Monitora: Nádia Torres
10Euros/pessoa
Inclui o material de desenho
Não inclui transporte e alimentação;
Reservas até dia 10 de novembro: Nádia Torres – nadiaferreiratorres@sapo.pt

