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Algarve Nature Week convida a conhecer a natureza da região

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Echo Boomer Online

Data Publicação:

18/03/2018

URL: https://echoboomer.pt/algarve-nature-week-natureza-algarvia/

A quarta edição da Algarve Nature Week começa a 13 de abril com dezenas de propostas no mar e em
terra para umas miniférias repletas de natureza no sul do país. Até 22 de abril, as experiências ao ar
livre estarão a preços convidativos.
"Uma natureza, mil emoções" é o lema do evento este ano que, pela primeira vez, conta com quase
70 parceiros de animação turística e unidades de alojamento para mostrar que o Algarve é um tesouro
natural que merece ser descoberto o ano inteiro. Para incentivar a visita à região de janeiro a
dezembro para pedalar, escalar, caminhar, mergulhar, surfar, andar a cavalo e de burro, observar
aves e cetáceos ou até fazer stand up paddle, a Algarve Nature Week propõe estas e outras
experiências aos melhores preços para que turistas e residentes usufruam de todas as que
conseguirem nos dez dias do evento.
As atividades disponíveis nesta edição podem ser consultadas e reservadas no site oficial do evento,
onde também se encontram unidades de alojamento para quem quiser uma estada completa. Cada
hotel ou turismo em espaço rural parceiro da iniciativa apresenta também um programa ao ar livre
para os hóspedes, permitindo-lhes, assim, pernoitar e fazer passeios organizados na natureza
algarvia.
Além do número recorde de empresas e unidades de alojamento inscritas, a grande novidade deste
ano é a existência de um dia aberto em Lagos com atividades gratuitas para alunos dos 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico. Ao todo, cerca de 500 crianças serão convidadas para praticar atividades
desportivas ao ar livre no dia 13 de abril, numa parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, através da direção de serviços do Algarve, e com a Câmara Municipal de Lagos, a grande
responsável pela dinamização dos dois espaços onde decorrerá toda a animação: a Praça do Infante e
o Jardim da Constituição.
Mas nem só as crianças farão parte do dia aberto. Os lacobrigenses, e todos os que queiram juntar-se
à iniciativa, também terão oportunidade de participar às 18h30 numa caminhada de 4,6 quilómetros
até à Ponta da Piedade, um dos mais bonitos cenários para assistir ao pôr-do-sol no Algarve. Para
isso, basta enviarem um e-mail de inscrição até 12 de abril.
O dia aberto surge assim em substituição da habitual mostra de natureza da Algarve Nature Week, em
que empresas de animação turística e produtores locais expunham durante três dias os seus produtos
e serviços em formato de feira, dando o mote para a compra de experiências de natureza na região.
A Algarve Nature Week insere-se no âmbito da candidatura Algarve Natural - Promoção e Valorização
do Património Natural do Algarve , projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 - Programa
Operacional Regional do Algarve.
Algarve Nature WeekeventoNatureza
A quarta edição da Algarve Nature Week começa a 13 de abril com dezenas de propostas no mar e em
terra para umas miniférias repletas de natureza no sul do país. Até 22 de abril, as experiências ao ar
livre estarão a preços convidativos.
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"Uma natureza, mil emoções" é o lema do evento este ano que, pela primeira vez, conta com quase
70 parceiros de animação turística e unidades de alojamento para mostrar que o Algarve é um tesouro
natural que merece ser descoberto o ano inteiro. Para incentivar a visita à região de janeiro a
dezembro para pedalar, escalar, caminhar, mergulhar, surfar, andar a cavalo e de burro, observar
aves e cetáceos ou até fazer stand up paddle, a Algarve Nature Week propõe estas e outras
experiências aos melhores preços para que turistas e residentes usufruam de todas as que
conseguirem nos dez dias do evento.
As atividades disponíveis nesta edição podem ser consultadas e reservadas no site oficial do evento,
onde também se encontram unidades de alojamento para quem quiser uma estada completa. Cada
hotel ou turismo em espaço rural parceiro da iniciativa apresenta também um programa ao ar livre
para os hóspedes, permitindo-lhes, assim, pernoitar e fazer passeios organizados na natureza
algarvia.
Além do número recorde de empresas e unidades de alojamento inscritas, a grande novidade deste
ano é a existência de um dia aberto em Lagos com atividades gratuitas para alunos dos 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico. Ao todo, cerca de 500 crianças serão convidadas para praticar atividades
desportivas ao ar livre no dia 13 de abril, numa parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, através da direção de serviços do Algarve, e com a Câmara Municipal de Lagos, a grande
responsável pela dinamização dos dois espaços onde decorrerá toda a animação: a Praça do Infante e
o Jardim da Constituição.
Mas nem só as crianças farão parte do dia aberto. Os lacobrigenses, e todos os que queiram juntar-se
à iniciativa, também terão oportunidade de participar às 18h30 numa caminhada de 4,6 quilómetros
até à Ponta da Piedade, um dos mais bonitos cenários para assistir ao pôr-do-sol no Algarve. Para
isso, basta enviarem um e-mail de inscrição até 12 de abril.
O dia aberto surge assim em substituição da habitual mostra de natureza da Algarve Nature Week, em
que empresas de animação turística e produtores locais expunham durante três dias os seus produtos
e serviços em formato de feira, dando o mote para a compra de experiências de natureza na região.
A Algarve Nature Week insere-se no âmbito da candidatura Algarve Natural - Promoção e Valorização
do Património Natural do Algarve , projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 - Programa
Operacional Regional do Algarve.
Algarve Nature WeekeventoNatureza
2018-03-18 09:00:16+00:00
Echo Boomer
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Nature tourism in the Algarve

Tipo Meio:

Internet
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Algarve Daily News.com Online

Data Publicação:

17/03/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=96ac05df

Odiana - the lower Guadiana development association - has released a new and rather charming
promotional video about the area.(HERE)
The film highlights the authenticity of the territory and promotes "another Algarve" to tourists,
investors and tour operators - and also for residents.
Launched at the BTL 2018 tourism fair, the video obviously aims to show off the territory's appeal for
tourists.
This "different Algarve" emphasises sparsely populated areas as it is part of the "Tourism in Low
Density Areas - Baixo Guadiana" project, funded by CRESC Algarve 2020.
This project's key purpose is 'to value and promote existing goods and services, and to foster intercompany cooperation.'
The easternmost area of the Algarve, along the lower reaches of the Guadiana river, successfully has
been carving a niche for quieter, outdoor tourism, leaving the beach and bar areas of the central
Algarve to attract their own types of customer.
Bedevilled by desertification, the steady emergence of tourism as an economic force already has
brought social benefits to the lower Guadiana area - mainly as more people have jobs.
The video is HERE
Algarve Nature Week is still plugging along despite a poor start some four years ago. The start date
this year is April 13 with exhibitors and activities to take part in on the water and on land - all related
to nature.
'One Nature, One Thousand Emotions' is this year's strapline and the promise is for almost 70 tourism
businesses to be exhibiting over a ten day period.
The event will be held in the Praça do Infante and the Jardim da Constitución in Lagos
"Nature tourism has been experiencing rapid global growth in the last few decades and this is one of
the reasons for the continued investment in this product," said Desidério Silva, the head of the
region's tourist board.
"Due to the high importance of nature and landscape of the Algarve in Europe, we return with the
Algarve Nature Week, which we hope will contribute to the increase in trips motivated by the desire to
interact with the Algarve's nature," said Desidério Silva, whose staff are organising the event.
2018-03-16T21:54:48+00:00

Página 3

A4

Algarve Nature Week: 10 dias para conhecer a natureza algarvia | Ambitur

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Ambitur Online

Data Publicação:

16/03/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=58bc8728

A quarta edição da Algarve Nature Week começa a 13 de abril com dezenas de propostas no mar e em
terra para umas miniférias repletas de natureza no Sul do país. Até 22 de abril,muitas são as
experiências ao ar livre.
"Uma natureza, mil emoções" é o lema do evento este ano, que pela primeira vez conta com quase 70
parceiros de animação turística e unidades de alojamento. Para incentivar a visita à região de janeiro a
dezembro - para pedalar, escalar, caminhar, mergulhar, surfar, andar a cavalo e de burro, observar
aves e cetáceos ou até fazer stand up paddle -, a Algarve Nature Week propõe estas e outras
experiências.
As atividades disponíveis nesta edição podem ser consultadas e reservadas no website oficial do
evento, onde também se encontram unidades de alojamento para quem quiser uma estada completa
no destino. Cada hotel ou turismo em espaço rural parceiro da iniciativa apresenta também um
programa ao ar livre para os hóspedes, permitindo-lhes assim pernoitar e fazer passeios organizados
na natureza algarvia.
"Esperamos que venha a contribuir para o aumento das viagens"
Segundo o presidente da Região de Turismo do Algarve, entidade organizadora do evento, "o turismo
de natureza tem tido um rápido crescimento global nas últimas décadas e esse é um dos motivos que
justificam a aposta continuada neste produto". "Devido à elevada importância biológica e paisagística
do Algarve em termos europeus, regressamos com a Algarve Nature Week, a qual esperamos que
venha a contribuir para o aumento das viagens motivadas pelo desejo de interagir com a natureza
algarvia", afirma Desidério Silva.
Além do número recorde de empresas e unidades de alojamento inscritas, a grande novidade deste
ano é a existência de um dia aberto em Lagos com atividades gratuitas para alunos dos 2.º e 3.º
ciclos do Ensino Básico. Ao todo, cerca de 500 crianças serão convidadas para praticar atividades
desportivas ao ar livre no dia 13 de abril, numa parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, através da direção de serviços do Algarve, e com a Câmara Municipal de Lagos, a
responsável pela dinamização dos dois espaços onde decorrerá toda a animação: a Praça do Infante e
o Jardim da Constituição.
Mas nem só as crianças farão parte do dia aberto. Os lacobrigenses, e todos os que queiram juntar-se
à iniciativa, também terão oportunidade de participar às 18:30 numa caminhada de 4,6 quilómetros
até à Ponta da Piedade. Para isso, basta enviarem um e-mail de inscrição para desporto@cm-lagos.pt
até 12 de abril.
O dia aberto surge em substituição da habitual mostra de natureza da Algarve Nature Week, em que
empresas de animação turística e produtores locais expunham durante três dias os seus produtos e
serviços em formato de feira, dando o mote para a compra de experiências de natureza na região. "Ao
entrarmos na quarta edição, e depois de refletirmos sobre o caminho natural de evolução do evento,
decidimos realizar um dia aberto de atividades de natureza para as crianças e para a população em
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geral, em vez da mostra de serviços que até aqui tinha tido lugar em Faro, Quarteira e Tavira", explica
Desidério Silva, embora sublinhe que "o conceito mantém-se: promover o melhor das áreas naturais
algarvias e tudo o que é possível fazer nelas o ano inteiro".
A Algarve Nature Week insere-se no âmbito da candidatura Algarve Natural - Promoção e Valorização
do Património Natural do Algarve , projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 - Programa
Operacional Regional do Algarve.
16 Março 2018
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Natureza algarvia
ao melhor preço
JOÃO MONIZ
jmoniz@destak.pt
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De 13 a 22 de abril, a 4ª edição da Algarve Nature Week tem dezenas de propostas
no mar e em terra para umas miniférias repletas de natureza no sul do país.

P

edalar, escalar, caminhar,
mergulhar, surfar, andar a
cavalo e de burro, observar
aves e cetáceos ou até fazer
stand up paddle. Estas são algumas
das experiências programadas para
os dez dias da Algarve Nature Week.
O evento conta este ano com quase
70 parceiros de animação turística e
unidades de alojamento, prometendo preços convidativos.
As atividades disponíveis nestaedição podem ser consultadas e reservadas no sítio oficial do evento –
www.algarvenatureweek.pt –, onde
também se encontram unidades de
alojamento paraquemquiser umaestadacompleta. Cadahotel ou turismo
em espaço rural apresenta um programa ao ar livre para os hóspedes,
permitindo-lhes pernoitare fazerpasseios organizados na natureza.
Com o lema “Uma natureza, mil
emoções”, pretende-se mostrar que o
Algarve é umtesouro natural que merece ser descoberto o ano inteiro. «O
turismo de natureza tem tido um rápido crescimento global nas últimas
décadas e esse é um dos motivos que
justificam a aposta continuada neste
produto. Devido à elevada importân-

Região de Turismo do Algarve tem tentado promover o património natural

cia biológica e paisagística do Algarve em termos europeus, esperamos
que a Algarve Nature Week venha
contribuir para o aumento das viagens motivadas pelo desejo de interagir com anaturezaalgarvia», afirma
ao Destako presidente da Região de
Turismo do Algarve (RTA), entidade
organizadora do evento.

Dia aberto para as crianças
Uma das novidades este ano é a exis-

tência de um dia aberto em Lagos
com atividades gratuitas para alunos
dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico:
ao todo, cerca de 500 crianças serão
convidadas para praticar atividades
desportivas ao ar livre no dia 13.
Esta iniciativa substitui a habitual
mostra de natureza, em que empresas de animação turística e produtores locais expunham durante três
dias os seus produtos e serviços em
formato de feira.
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Turismo de Natureza
com preços convidativos
Entidade algarvia vai organizar um evento
durante dez dias que pretende enaltecer
as maravilhas naturais daquela região.
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Natureza algarvia ao melhor preço
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Destak Online
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URL: http://www.destak.pt/artigo/330420-natureza-algarvia-ao-melhor-preco

De 13 a 22 de abril, a 4ª edição da Algarve Nature Week tem dezenas de propostas no mar e em terra
para umas miniférias repletas de natureza no sul do país.
Pedalar, escalar, caminhar, mergulhar, surfar, andar a cavalo e de burro, observar aves e cetáceos ou
até fazer stand up paddle. Estas são algumas das experiências programadas para os dez dias da
Algarve Nature Week. O evento conta este ano com quase 70 parceiros de animação turística e
unidades de alojamento, prometendo preços convidativos.
As atividades disponíveis nesta edição podem ser consultadas e reservadas no sítio oficial do evento www.algarvenatureweek.pt -, onde também se encontram unidades de alojamento para quem quiser
uma estada completa. Cada hotel ou turismo em espaço rural apresenta um programa ao ar livre para
os hóspedes, permitindo-lhes pernoitar e fazer passeios organizados na natureza.
Com o lema "Uma natureza, mil emoções", pretende-se mostrar que o Algarve é um tesouro natural
que merece ser descoberto o ano inteiro. O turismo de natureza tem tido um rápido crescimento
global nas últimas décadas e esse é um dos motivos que justificam a aposta continuada neste
produto. Devido à elevada importância biológica e paisagística do Algarve em termos europeus,
esperamos que a Algarve Nature Week venha contribuir para o aumento das viagens motivadas pelo
desejo de interagir com a natureza algarvia , afirma ao Destak o presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA), entidade organizadora do evento.
Uma das novidades este ano é a existência de um dia aberto em Lagos com atividades gratuitas para
alunos dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico: ao todo, cerca de 500 crianças serão convidadas para
praticar atividades desportivas ao ar livre no dia 13.
Esta iniciativa substitui a habitual mostra de natureza, em que empresas de animação turística e
produtores locais expunham durante três dias os seus produtos e serviços em formato de feira.
15 / 03 / 2018

22.42H
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16 março, 2018
De 13 a 22 de abril, cerca de 70 empresas de animação turística vão proporcionar experiências ao ar
livre para mostrar um outro Algarve, além das praias, que merece ser descoberto ao longo de todo o
ano.
A quarta edição da Algarve Nature Week começa a 13 de abril com dezenas de propostas no mar e em
terra para umas miniférias repletas de natureza no sul do país. Até 22 de abril, as experiências ao ar
livre estarão a preços convidativos e prometem levar mil emoções a quem as reservar.
Uma natureza, mil emoções é o lema do evento este ano, que pela primeira vez conta com quase 70
parceiros de animação turística e unidades de alojamento para mostrar que o Algarve é um tesouro
natural que merece ser descoberto o ano inteiro.
VEJA TAMBÉM: PRAIA FLUVIAL DE ALCOUTIM, UM MERGULHO NO ALGARVE SERRANO
Para incentivar a visita à região, de janeiro a dezembro, para pedalar, escalar, caminhar, mergulhar,
surfar, andar a cavalo e de burro, observar aves e cetáceos ou até fazer stand up paddle, a Algarve
Nature Week propõe estas e outras experiências aos melhores preços para que turistas e residentes
usufruam de todas as que conseguirem nos dez dias do evento.
As atividades disponíveis nesta edição podem ser consultadas e reservadas no sítio oficial do evento www.algarvenatureweek.pt -, onde também se encontram unidades de alojamento para quem quiser
uma estada completa no destino mais soalheiro da Europa. Cada hotel ou turismo em espaço rural
parceiro da iniciativa apresenta também um programa ao ar livre para os hóspedes, permitindo-lhes
assim pernoitar e fazer passeios organizados na natureza algarvia.
VEJA TAMBÉM: PRAIAS TRANQUILAS NO ALGARVE
O turismo de natureza tem tido um rápido crescimento global nas últimas décadas e esse é um dos
motivos que justificam a aposta continuada neste produto. Devido à elevada importância biológica e
paisagística do Algarve em termos europeus, regressamos com a Algarve Nature Week, a qual
esperamos que venha a contribuir para o aumento das viagens motivadas pelo desejo de interagir
com a natureza algarvia , afirma Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA),
entidade organizadora do evento.
Além do número recorde de empresas e unidades de alojamento inscritas, a grande novidade deste
ano é a existência de um dia aberto em Lagos com atividades gratuitas para alunos dos 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico. Ao todo, cerca de 500 crianças serão convidadas para praticar atividades
desportivas ao ar livre no dia 13 de abril, numa parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, através da direção de serviços do Algarve, e com a Câmara Municipal de Lagos, a grande
responsável pela dinamização dos dois espaços onde decorrerá toda a animação: a Praça do Infante e
o Jardim da Constituição.
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Apreciar a Natureza no Algarve Nature Week
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URL: https://viagenseresorts.pt/apreciar-a-natureza-no-algarve-nature-week/

A quarta edição da Algarve Nature Week começa a 13 de Abril e tem dezenas de propostas no mar e
em terra para umas mini-férias entre a natureza no sul do País. Nesta semana temática, as
experiências ao ar livre estarão a preços mais baixos.
Uma natureza, mil emoções é o lema deste ano, que pela primeira vez conta com quase 70 parceiros
de animação turística e unidades de alojamento para mostrar o Algarve como tesouro natural, para
incentivar a visita à região de Janeiro a Dezembro.
As actividades disponíveis nesta edição podem ser consultadas e reservadas na página oficial, onde
também se encontram unidades de alojamento. Cada hotel ou turismo em espaço rural parceiro da
iniciativa apresenta também um programa ao ar livre para os hóspedes, permitindo-lhes assim
pernoitar e fazer passeios organizados na natureza algarvia.
O turismo de natureza tem tido um rápido crescimento global nas últimas décadas e esse é um dos
motivos que justificam a aposta continuada neste produto. Devido à elevada importância biológica e
paisagística do Algarve em termos europeus, regressamos com a Algarve Nature Week, a qual
esperamos que venha a contribuir para o aumento das viagens motivadas pelo desejo de interagir
com a natureza algarvia , afirma Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve,
entidade organizadora.
Além do número recorde de empresas e unidades de alojamento inscritas, a grande novidade deste
ano é a existência de um dia aberto em Lagos com actividades gratuitas para alunos dos 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico.
Ao todo, cerca de 500 crianças serão convidadas para praticar actividades desportivas ao ar livre no
dia 13 de Abril, numa parceria com a direcção-geral dos Estabelecimentos Escolares, através da
direcção de serviços do Algarve, e com a Câmara Municipal de Lagos, a grande responsável pela
dinamização dos dois espaços onde decorrerá toda a animação: a Praça do Infante e o Jardim da
Constituição.
Os lacobrigenses, e todos os que queiram juntar-se à iniciativa, também terão oportunidade de
participar às 18h30 numa caminhada de 4,6 quilómetros até à Ponta da Piedade. Para se inscreverem,
basta enviarem um e-mail de inscrição para até 12 de Abril.
O dia aberto surge assim em substituição da habitual mostra de natureza da Algarve Nature Week, em
que empresas de animação turística e produtores locais expunham durante três dias os produtos e
serviços em formato de feira, dando o mote para a compra de experiências de natureza na região.
A Algarve Nature Week insere-se no âmbito da candidatura Algarve Natural - Promoção e Valorização
do Património Natural do Algarve , projecto co-financiado pelo CRESC Algarve 2020 - Programa
Operacional Regional do Algarve.
2018-03-16 10:05:19+00:00
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Algarve Nature Week muda-se para Lagos na sua quarta edição
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Uma natureza, mil emoções é o lema da quarta edição da Algarve Nature Week, que este ano se
realiza, de 13 a 22 de abril, em Lagos, com dezenas de propostas no mar e em terra para umas
miniférias repletas de natureza no sul do país. O evento conta com quase 70 parceiros de animação
turística e unidades de alojamento para mostrar que o Algarve é um tesouro natural que merece ser
descoberto o ano inteiro.
Para incentivar a visita à região de janeiro a dezembro para pedalar, escalar, caminhar, mergulhar,
surfar, andar a cavalo e de burro, observar aves e cetáceos ou até fazer stand up paddle, a Algarve
Nature Week propõe estas e outras experiências aos melhores preços para que turistas e residentes
usufruam de todas as que conseguirem nos dez dias do evento. "O turismo de natureza tem tido um
rápido crescimento global nas últimas décadas e esse é um dos motivos que justificam a aposta
continuada neste produto. Devido à elevada importância biológica e paisagística do Algarve em termos
europeus, regressamos com a Algarve Nature Week, a qual esperamos que venha a contribuir para o
aumento das viagens motivadas pelo desejo de interagir com a natureza algarvia", afirma Desidério
Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), entidade organizadora do evento.
Além do número recorde de empresas e unidades de alojamento inscritas, a grande novidade deste
ano é a existência de um dia aberto em Lagos com atividades gratuitas para alunos dos 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico. Ao todo, cerca de 500 crianças serão convidadas para praticar atividades
desportivas ao ar livre no dia 13 de abril, numa parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, através da direção de serviços do Algarve, e com a Câmara Municipal de Lagos, a grande
responsável pela dinamização dos dois espaços onde decorrerá toda a animação: a Praça do Infante e
o Jardim da Constituição.
Mas nem só as crianças farão parte do dia aberto. Os lacobrigenses, e todos os que queiram juntar
Daniel Pina
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Algarve Nature Week: 10 dias para conhecer a natureza algarvia
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A quarta edição da Algarve Nature Week começa a 13 de abril com dezenas de propostas no mar e em
terra para umas miniférias repletas de natureza no sul do país. Até 22 de abril, as experiências ao ar
livre estarão a preços convidativos e prometem levar mil emoções a quem as reservar.
Uma natureza, mil emoções é o lema do evento este ano, que pela primeira vez conta com quase 70
parceiros de animação turística e unidades de alojamento para mostrar que o Algarve é um tesouro
natural que merece ser descoberto o ano inteiro. Para incentivar a visita à região de janeiro a
dezembro para pedalar, escalar, caminhar, mergulhar, surfar, andar a cavalo e de burro, observar
aves e cetáceos ou até fazer stand up paddle, a Algarve Nature Week propõe estas e outras
experiências aos melhores preços para que turistas e residentes usufruam de todas as que
conseguirem nos dez dias do evento.
As atividades disponíveis nesta edição podem ser consultadas e reservadas no sítio oficial do evento www.algarvenatureweek.pt -, onde também se encontram unidades de alojamento para quem quiser
uma estada completa no destino mais soalheiro da Europa. Cada hotel ou turismo em espaço rural
parceiro da iniciativa apresenta também um programa ao ar livre para os hóspedes, permitindo-lhes
assim pernoitar e fazer passeios organizados na natureza algarvia.
O turismo de natureza tem tido um rápido crescimento global nas últimas décadas e esse é um dos
motivos que justificam a aposta continuada neste produto. Devido à elevada importância biológica e
paisagística do Algarve em termos europeus, regressamos com a Algarve Nature Week, a qual
esperamos que venha a contribuir para o aumento das viagens motivadas pelo desejo de interagir
com a natureza algarvia , afirma Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA),
entidade organizadora do evento.
Além do número recorde de empresas e unidades de alojamento inscritas, a grande novidade deste
ano é a existência de um dia aberto em Lagos com atividades gratuitas para alunos dos 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico. Ao todo, cerca de 500 crianças serão convidadas para praticar atividades
desportivas ao ar livre no dia 13 de abril, numa parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, através da direção de serviços do Algarve, e com a Câmara Municipal de Lagos, a grande
responsável pela dinamização dos dois espaços onde decorrerá toda a animação: a Praça do Infante e
o Jardim da Constituição.
Mas nem só as crianças farão parte do dia aberto. Os lacobrigenses, e todos os que queiram juntar-se
à iniciativa, também terão oportunidade de participar às 18h30 numa caminhada de 4,6 quilómetros
até à Ponta da Piedade, um dos mais bonitos cenários para assistir ao pôr-do-sol no Algarve. Para
isso, basta enviarem um e-mail de inscrição para desporto@cm-lagos.pt até 12 de abril.
O dia aberto surge assim em substituição da habitual mostra de natureza da Algarve Nature Week, em
que empresas de animação turística e produtores locais expunham durante três dias os seus produtos
e serviços em formato de feira, dando o mote para a compra de experiências de natureza na região.
Ao entrarmos na quarta edição, e depois de refletirmos sobre o caminho natural de evolução do
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evento, decidimos realizar um dia aberto de atividades de natureza para as crianças e para a
população em geral, em vez da mostra de serviços que até aqui tinha tido lugar em Faro, Quarteira e
Tavira. Mas o conceito Algarve Nature Week mantém-se: promover o melhor das áreas naturais
algarvias e tudo o que é possível fazer nelas o ano inteiro, a preços muito convidativos , conclui
Desidério Silva.
A Algarve Nature Week insere-se no âmbito da candidatura Algarve Natural - Promoção e Valorização
do Património Natural do Algarve , projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 - Programa
Operacional Regional do Algarve.
Ademar Dias
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A quarta edição da Algarve Nature Week começa a 13 de abril com dezenas de propostas no mar e em
terra para umas miniférias repletas de natureza no sul do país.
Até 22 de abril, as experiências ao ar livre estarão a preços convidativos e prometem levar mil
emoções a quem as reservar.
Uma natureza, mil emoções é o lema do evento este ano, que pela primeira vez conta com quase 70
parceiros de animação turística e unidades de alojamento para mostrar que o Algarve é um tesouro
natural que merece ser descoberto o ano inteiro.
Para incentivar a visita à região de janeiro a dezembro para pedalar, escalar, caminhar, mergulhar,
surfar, andar a cavalo e de burro, observar aves e cetáceos ou até fazer stand up paddle, a Algarve
Nature Week propõe estas e outras experiências aos melhores preços para que turistas e residentes
usufruam de todas as que conseguirem nos dez dias do evento.
As atividades disponíveis nesta edição podem ser consultadas e reservadas no sítio oficial do evento www.algarvenatureweek.pt -, onde também se encontram unidades de alojamento para quem quiser
uma estada completa no destino mais soalheiro da Europa. Cada hotel ou turismo em espaço rural
parceiro da iniciativa apresenta também um programa ao ar livre para os hóspedes, permitindo-lhes
assim pernoitar e fazer passeios organizados na natureza algarvia.
O turismo de natureza tem tido um rápido crescimento global nas últimas décadas e esse é um dos
motivos que justificam a aposta continuada neste produto. Devido à elevada importância biológica e
paisagística do Algarve em termos europeus, regressamos com a Algarve Nature Week, a qual
esperamos que venha a contribuir para o aumento das viagens motivadas pelo desejo de interagir
com a natureza algarvia , afirma Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA),
entidade organizadora do evento.
Além do número recorde de empresas e unidades de alojamento inscritas, a grande novidade deste
ano é a existência de um dia aberto em Lagos com atividades gratuitas para alunos dos 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico.
Ao todo, cerca de 500 crianças serão convidadas para praticar atividades desportivas ao ar livre no dia
13 de abril, numa parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, através da direção de
serviços do Algarve, e com a Câmara Municipal de Lagos, a grande responsável pela dinamização dos
dois espaços onde decorrerá toda a animação: a Praça do Infante e o Jardim da Constituição.
Mas nem só as crianças farão parte do dia aberto. Os lacobrigenses, e todos os que queiram juntar-se
à iniciativa, também terão oportunidade de participar às 18h30 numa caminhada de 4,6 quilómetros
até à Ponta da Piedade. Para isso, basta enviarem um e-mail de inscrição para desporto@cm-lagos.pt
até 12 de abril.
O dia aberto surge assim em substituição da habitual mostra de natureza da Algarve Nature Week, em
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que empresas de animação turística e produtores locais expunham durante três dias os seus produtos
e serviços em formato de feira, dando o mote para a compra de experiências de natureza na região.
Ao entrarmos na quarta edição, e depois de refletirmos sobre o caminho natural de evolução do
evento, decidimos realizar um dia aberto de atividades de natureza para as crianças e para a
população em geral, em vez da mostra de serviços que até aqui tinha tido lugar em Faro, Quarteira e
Tavira. Mas o conceito Algarve Nature Week mantém-se: promover o melhor das áreas naturais
algarvias e tudo o que é possível fazer nelas o ano inteiro, a preços muito convidativos , conclui
Desidério Silva.
A Algarve Nature Week insere-se no âmbito da candidatura Algarve Natural - Promoção e Valorização
do Património Natural do Algarve , projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 - Programa
Operacional Regional do Algarve.
15-03-2018
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A quarta edição da Algarve Nature Week começa a 13 de abril com dezenas de propostas no mar e em
terra para umas miniférias repletas de natureza no sul do país. Até 22 de abril, as experiências ao ar
livre estarão a preços convidativos e prometem levar mil emoções a quem as reservar
Uma natureza, mil emoções é o lema do evento este ano, que pela primeira vez conta com quase 70
parceiros de animação turística e unidades de alojamento para mostrar que o Algarve é um tesouro
natural que merece ser descoberto o ano inteiro. Para incentivar a visita à região de janeiro a
dezembro para pedalar, escalar, caminhar, mergulhar, surfar, andar a cavalo e de burro, observar
aves e cetáceos ou até fazer stand up paddle, a Algarve Nature Week propõe estas e outras
experiências aos melhores preços para que turistas e residentes usufruam de todas as que
conseguirem nos dez dias do evento.
As atividades disponíveis nesta edição podem ser consultadas e reservadas no sítio oficial do evento www.algarvenatureweek.pt -, onde também se encontram unidades de alojamento para quem quiser
uma estada completa no destino mais soalheiro da Europa. Cada hotel ou turismo em espaço rural
parceiro da iniciativa apresenta também um programa ao ar livre para os hóspedes, permitindo-lhes
assim pernoitar e fazer passeios organizados na natureza algarvia.
O turismo de natureza tem tido um rápido crescimento global nas últimas décadas e esse é um dos
motivos que justificam a aposta continuada neste produto. Devido à elevada importância biológica e
paisagística do Algarve em termos europeus, regressamos com a Algarve Nature Week, a qual
esperamos que venha a contribuir para o aumento das viagens motivadas pelo desejo de interagir
com a natureza algarvia , afirma Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA),
entidade organizadora do evento.
Além do número recorde de empresas e unidades de alojamento inscritas, a grande novidade deste
ano é a existência de um dia aberto em Lagos com atividades gratuitas para alunos dos 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico. Ao todo, cerca de 500 crianças serão convidadas para praticar atividades
desportivas ao ar livre no dia 13 de abril, numa parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, através da direção de serviços do Algarve, e com a Câmara Municipal de Lagos, a grande
responsável pela dinamização dos dois espaços onde decorrerá toda a animação: a Praça do Infante e
o Jardim da Constituição.
Mas nem só as crianças farão parte do dia aberto. Os lacobrigenses, e todos os que queiram juntar-se
à iniciativa, também terão oportunidade de participar às 18h30 numa caminhada de 4,6 quilómetros
até à Ponta da Piedade, um dos mais bonitos cenários para assistir ao pôr-do-sol no Algarve. Para
isso, basta enviarem um e-mail de inscrição para desporto@cm-lagos.pt até 12 de abril.
O dia aberto surge assim em substituição da habitual mostra de natureza da Algarve Nature Week, em
que empresas de animação turística e produtores locais expunham durante três dias os seus produtos
e serviços em formato de feira, dando o mote para a compra de experiências de natureza na região.
Ao entrarmos na quarta edição, e depois de refletirmos sobre o caminho natural de evolução do
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evento, decidimos realizar um dia aberto de atividades de natureza para as crianças e para a
população em geral, em vez da mostra de serviços que até aqui tinha tido lugar em Faro, Quarteira e
Tavira. Mas o conceito Algarve Nature Week mantém-se: promover o melhor das áreas naturais
algarvias e tudo o que é possível fazer nelas o ano inteiro, a preços muito convidativos , conclui
Desidério Silva.
A Algarve Nature Week insere-se no âmbito da candidatura Algarve Natural - Promoção e Valorização
do Património Natural do Algarve , projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 - Programa
Operacional Regional do Algarve.
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A 4.ª edição da Algarve Nature Week, que decorre entre 13 e 22 de abril, conta com dezenas de
propostas no mar e em terra para umas miniférias repletas de natureza no sul do país, sob o lema
Uma natureza, mil emoções , com destaque para um dia aberto a todos em Lagos.
O evento, organizado pela Região de Turismo do Algarve (RTA), conta, pela primeira vez, com quase
70 parceiros de animação turística e unidades de alojamento para mostrar que "o Algarve é um
tesouro natural que merece ser descoberto o ano inteiro".
Para incentivar a visita à região de janeiro a dezembro para pedalar, escalar, caminhar, mergulhar,
surfar, andar a cavalo e de burro, observar aves e cetáceos ou até fazer stand up paddle, a Algarve
Nature Week propõe estas e outras experiências "aos melhores preços", para que turistas e residentes
usufruam de todas as que conseguirem nos dez dias do evento.
As atividades disponíveis nesta edição podem ser consultadas e reservadas no sítio oficial do evento www.algarvenatureweek.pt -, onde também se encontram unidades de alojamento para quem quiser
uma estada completa no destino mais soalheiro da Europa.
Cada hotel ou turismo em espaço rural parceiro da iniciativa apresenta também um programa ao ar
livre para os hóspedes, permitindo-lhes assim pernoitar e fazer passeios organizados na natureza
algarvia.
"O turismo de natureza tem tido um rápido crescimento global nas últimas décadas e esse é um dos
motivos que justificam a aposta continuada neste produto. Devido à elevada importância biológica e
paisagística do Algarve em termos europeus, regressamos com a Algarve Nature Week, a qual
esperamos que venha a contribuir para o aumento das viagens motivadas pelo desejo de interagir
com a natureza algarvia", afirmou, em comunicado, Desidério Silva, presidente da Região de Turismo
do Algarve (RTA).
Além do número recorde de empresas e unidades de alojamento inscritas, a grande novidade deste
ano é a existência de um dia aberto em Lagos, com atividades gratuitas para alunos dos 2.º e 3.º
ciclos do ensino básico.
Ao todo, cerca de 500 crianças serão convidadas para praticar atividades desportivas ao ar livre no dia
13 de abril, numa parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, através da direção de
serviços do Algarve, e com a Câmara Municipal de Lagos, a grande responsável pela dinamização dos
dois espaços onde decorrerá toda a animação: a Praça do Infante e o Jardim da Constituição.
Mas nem só as crianças farão parte do dia aberto. Os lacobrigenses, e todos os que queiram juntar-se
à iniciativa, também terão oportunidade de participar às 18:30, numa caminhada de 4,6 quilómetros
até à Ponta da Piedade, um dos mais bonitos cenários para assistir ao pôr-do-sol no Algarve. Para
isso, basta enviarem um e-mail de inscrição para [email protected] até 12 de abril.
O dia aberto surge assim em substituição da habitual mostra de natureza da Algarve Nature Week, em
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que empresas de animação turística e produtores locais expunham durante três dias os seus produtos
e serviços em formato de feira, dando o mote para a compra de experiências de natureza na região.
"Ao entrarmos na 4.ª edição, e depois de refletirmos sobre o caminho natural de evolução do evento,
decidimos realizar um dia aberto de atividades de natureza para as crianças e para a população em
geral, em vez da mostra de serviços que até aqui tinha tido lugar em Faro, Quarteira e Tavira",
justificou o presidente da RTA.
O conceito Algarve Nature Week, acrescentou, mantém-se: "Promover o melhor das áreas naturais
algarvias e tudo o que é possível fazer nelas o ano inteiro, a preços muito convidativos."
A Algarve Nature Week insere-se no âmbito da candidatura Algarve Natural - Promoção e Valorização
do Património Natural do Algarve , projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 - Programa
Operacional Regional do Algarve.
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Dez dias para conhecer a "Natureza Algarvia"
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A quarta edição da Algarve Nature Week começa a 13 de abril com dezenas de propostas no mar e em
terra para umas miniférias repletas de natureza no sul do país. Até 22 de abril, as experiências ao ar
livre estarão a preços convidativos e prometem levar mil emoções a quem as reservar.
Algarve Nature Week
Uma natureza, mil emoções é o lema do evento este ano, que pela primeira vez conta com quase 70
parceiros de animação turística e unidades de alojamento para mostrar que o Algarve é um tesouro
natural que merece ser descoberto o ano inteiro. Para incentivar a visita à região de janeiro a
dezembro para pedalar, escalar, caminhar, mergulhar, surfar, andar a cavalo e de burro, observar
aves e cetáceos ou até fazer stand up paddle, a Algarve Nature Week propõe estas e outras
experiências aos melhores preços para que turistas e residentes usufruam de todas as que
conseguirem nos dez dias do evento.
As atividades disponíveis nesta edição podem ser consultadas e reservadas no sítio oficial do evento,
onde também se encontram unidades de alojamento para quem quiser uma estada completa no
destino mais soalheiro da Europa. Cada hotel ou turismo em espaço rural parceiro da iniciativa
apresenta também um programa ao ar livre para os hóspedes, permitindo-lhes assim pernoitar e fazer
passeios organizados na natureza algarvia.
"O turismo de natureza tem tido um rápido crescimento global nas últimas décadas e esse é um dos
motivos que justificam a aposta continuada neste produto. Devido à elevada importância biológica e
paisagística do Algarve em termos europeus, regressamos com a Algarve Nature Week, a qual
esperamos que venha a contribuir para o aumento das viagens motivadas pelo desejo de interagir
com a natureza algarvia", afirma Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA),
entidade organizadora do evento.
Algarve Nature Week
Além do número recorde de empresas e unidades de alojamento inscritas, a grande novidade deste
ano é a existência de um dia aberto em Lagos com atividades gratuitas para alunos dos 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico. Ao todo, cerca de 500 crianças serão convidadas para praticar atividades
desportivas ao ar livre no dia 13 de abril, numa parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, através da direção de serviços do Algarve, e com a Câmara Municipal de Lagos, a grande
responsável pela dinamização dos dois espaços onde decorrerá toda a animação: a Praça do Infante e
o Jardim da Constituição.
Mas nem só as crianças farão parte do dia aberto. Os lacobrigenses, e todos os que queiram juntar-se
à iniciativa, também terão oportunidade de participar às 18h30 numa caminhada de 4,6 quilómetros
até à Ponta da Piedade, um dos mais bonitos cenários para assistir ao pôr-do-sol no Algarve. Para
isso, basta enviarem um e-mail de inscrição até 12 de abril.
Algarve Nature Week
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O dia aberto surge assim em substituição da habitual mostra de natureza da Algarve Nature Week, em
que empresas de animação turística e produtores locais expunham durante três dias os seus produtos
e serviços em formato de feira, dando o mote para a compra de experiências de natureza na região.
"Ao entrarmos na quarta edição, e depois de refletirmos sobre o caminho natural de evolução do
evento, decidimos realizar um dia aberto de atividades de natureza para as crianças e para a
população em geral, em vez da mostra de serviços que até aqui tinha tido lugar em Faro, Quarteira e
Tavira. Mas o conceito Algarve Nature Week mantém-se: promover o melhor das áreas naturais
algarvias e tudo o que é possível fazer nelas o ano inteiro, a preços muito convidativos", conclui
Desidério Silva.
A Algarve Nature Week insere-se no âmbito da candidatura Algarve Natural - Promoção e Valorização
do Património Natural do Algarve , projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 - Programa
Operacional Regional do Algarve.
15 Mar 2018 13:21 08 Set 2017 17:5907 Dez 2017 09:1221 Out 2017 10:5114 Mar 2017 16:5405
Nov 2017 10:2821 Jun 2017 10:3804 Fev 2017 07:1818 Mai 2017 16:0109 Mar 2018 08:3223 Fev
2017 13:1127 Jun 2017 18:1426 Set 2017 10:5018 Fev 2018 11:2618 Out 2017 19:1419 Fev 2018
14:1101 Fev 2018 08:3915 Mar 2017 09:0407 Mar 2018 16:5716 Jan 2018 12:3110 Jan 2018
15:2121 Dez 2017 17:34
FP - diariOnline

Página 21

A22

Algarve para além das praias. 24 horas na natureza algarvia
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A Algarve Nature Week quer dar a conhecer a natureza do Algarve a quem procura algo mais do que o
mar quentinho e as areias douradas das famosas praias da região. Ao longo de 10 dias, de 13 a 22 de
abril, há 137 experiências de natureza e de alojamento à escolha. Descubra algumas sugestões para
tirar proveito do evento
Mais de 100 experiências para descobrir em 10 dias? Descubra algumas atividades que pode fazer em
um dia.
Batismo de mergulho
Porque não começar o dia com um batismo de mergulho? É o primeiro passo para aventurar-se no
mundo subaquático. Com esta experiência, terá contacto em primeira mão com o equipamento de
mergulho e algumas das técnicas utilizadas durante a prática da modalidade.
Birdwatching na Ria Formosa
Depois, nada melhor que observar aves na ria mais formosa do país a bordo de um barco e na
companhia de um ornitólogo. O desafio até poderá ser tornar-se um birdwatcher recordista, anotando
o máximo de espécies de aves possível durante a visita (mais de 200 espécies são registadas todos os
anos na ria Formosa, muitas delas com elevado estatuto de proteção).
Passeio de bicicleta
Da água, para terra. Para terminar este dia ao ar livre no Algarve, há que pegar na bicicleta e estar
preparado para atravessar ecovia, salinas, caminhos de terra e serra ao longo de quatro horas,
pedalando até ao entardecer.
Onde ficar - sugestão
Porque é preciso descansar da aventura pelo mundo natural algarvio, e porque estamos em Tavira,
sugere-se uma noite repousante no Hotel Rural Quinta do Marco, aproveitando (já agora) o pacote de
alojamento proposto para a Algarve Nature Week, que ainda inclui uma caminhada por trilhos
espetaculares com visita a ruínas romanas e a um antigo moinho de água.
Partilhar Partilhar
2018-03-15T15:42:14Z
SAPO
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Algarve Nature Week. Chegou a hora de conhecer a natureza algarvia
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A quarta edição da Algarve Nature Week começa a 13 de abril com dezenas de propostas no mar e em
terra para umas miniférias repletas de natureza no sul do país. Até 22 de abril, as experiências ao ar
livre estarão a preços convidativos e prometem levar "mil emoções" a quem as reservar
"Uma natureza, mil emoções" é o lema do evento este ano, que pela primeira vez conta com quase 70
parceiros de animação turística e unidades de alojamento para mostrar que o Algarve é um tesouro
natural que merece ser descoberto o ano inteiro.
Para incentivar a visita à região de janeiro a dezembro para pedalar, escalar, caminhar, mergulhar,
surfar, andar a cavalo e de burro, observar aves e cetáceos ou até fazer stand up paddle, a Algarve
Nature Week propõe estas e outras experiências aos melhores preços para que turistas e residentes
usufruam de todas as que conseguirem nos dez dias do evento.
Saiba o que fazer num dia
24 horas (e mais uns pozinhos) na natureza algarvia Porque não começar o dia com um batismo de
mergulho? " data-title="24 horas (e mais uns pozinhos) na natureza algarvia - Algarve Nature Week.
Chegou a hora de conhecer a natureza algarvia - SAPO Viagens"&gt;
24 horas (e mais uns pozinhos) na natureza algarvia O batismo de mergulho é primeiro passo na
aventura do mundo subaquático, onde há um mundo por explorar. " data-title="24 horas (e mais uns
pozinhos) na natureza algarvia - Algarve Nature Week. Chegou a hora de conhecer a natureza algarvia
- SAPO Viagens"&gt;
24 horas (e mais uns pozinhos) na natureza algarvia Na ria Formosa existem diversas espécies de
aves que despertam o interesse dos curiosos e também dos profissionais. " data-title="24 horas (e
mais uns pozinhos) na natureza algarvia - Algarve Nature Week. Chegou a hora de conhecer a
natureza algarvia - SAPO Viagens"&gt;
24 horas (e mais uns pozinhos) na natureza algarvia Durante o Algarve Nature Week terá a
oportunidade de observar aves. " data-title="24 horas (e mais uns pozinhos) na natureza algarvia Algarve Nature Week. Chegou a hora de conhecer a natureza algarvia - SAPO Viagens"&gt;
24 horas (e mais uns pozinhos) na natureza algarvia A aventura é feita de barco e será acompanhado
por um ornitólogo que o ajudará a identificar as espécies e lhe dará informações importantes sobre as
mesmas." data-title="24 horas (e mais uns pozinhos) na natureza algarvia - Algarve Nature Week.
Chegou a hora de conhecer a natureza algarvia - SAPO Viagens"&gt;
24 horas (e mais uns pozinhos) na natureza algarvia Os passeios de bicicleta são uma boa forma de
terminar o dia. " data-title="24 horas (e mais uns pozinhos) na natureza algarvia - Algarve Nature
Week. Chegou a hora de conhecer a natureza algarvia - SAPO Viagens"&gt;
24 horas (e mais uns pozinhos) na natureza algarvia Atravesse a ecovia, salinas, caminhos de terra e
serra. " data-title="24 horas (e mais uns pozinhos) na natureza algarvia - Algarve Nature Week.
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Chegou a hora de conhecer a natureza algarvia - SAPO Viagens"&gt;
24 horas (e mais uns pozinhos) na natureza algarvia Sugere-se uma noite no Hotel Rural Quinta do
Marco. " data-title="24 horas (e mais uns pozinhos) na natureza algarvia - Algarve Nature Week.
Chegou a hora de conhecer a natureza algarvia - SAPO Viagens"&gt;
24 horas (e mais uns pozinhos) na natureza algarvia Recorde-se que durante o evento existem
pacotes especiais e descontos em diferentes unidades de alojamento." data-title="24 horas (e mais
uns pozinhos) na natureza algarvia - Algarve Nature Week. Chegou a hora de conhecer a natureza
algarvia - SAPO Viagens"&gt;
As atividades disponíveis nesta edição podem ser consultadas e reservadas no sítio oficial do evento,
onde também se encontram unidades de alojamento para quem quiser uma estada completa no
destino mais soalheiro da Europa. Cada hotel ou turismo em espaço rural parceiro da iniciativa
apresenta também um programa ao ar livre para os hóspedes, permitindo-lhes assim pernoitar e fazer
passeios organizados na natureza algarvia.
"O turismo de natureza tem tido um rápido crescimento global nas últimas décadas e esse é um dos
motivos que justificam a aposta continuada neste produto. Devido à elevada importância biológica e
paisagística do Algarve em termos europeus, regressamos com a Algarve Nature Week, a qual
esperamos que venha a contribuir para o aumento das viagens motivadas pelo desejo de interagir
com a natureza algarvia", afirma Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA),
entidade organizadora do evento.
Além do número recorde de empresas e unidades de alojamento inscritas, a grande novidade deste
ano é a existência de um dia aberto em Lagos com atividades gratuitas para alunos dos 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico.
Ao todo, cerca de 500 crianças serão convidadas para praticar atividades desportivas ao ar livre no dia
13 de abril, numa parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, através da direção de
serviços do Algarve, e com a Câmara Municipal de Lagos, a grande responsável pela dinamização dos
dois espaços onde decorrerá toda a animação: a Praça do Infante e o Jardim da Constituição.
Mas nem só as crianças farão parte do dia aberto. Os lacobrigenses, e todos os que queiram juntar-se
à iniciativa, também terão oportunidade de participar às 18h30 numa caminhada de 4,6 quilómetros
até à Ponta da Piedade, um dos mais bonitos cenários para assistir ao pôr-do-sol no Algarve. Para
isso, basta enviarem um e-mail de inscrição para a organização até 12 de abril.
O dia aberto surge assim em substituição da habitual mostra de natureza da Algarve Nature Week, em
que empresas de animação turística e produtores locais expunham durante três dias os seus produtos
e serviços em formato de feira, dando o mote para a compra de experiências de natureza na região.
"Ao entrarmos na quarta edição, e depois de refletirmos sobre o caminho natural de evolução do
evento, decidimos realizar um dia aberto de atividades de natureza para as crianças e para a
população em geral, em vez da mostra de serviços que até aqui tinha tido lugar em Faro, Quarteira e
Tavira. Mas o conceito Algarve Nature Week mantém-se: promover o melhor das áreas naturais
algarvias e tudo o que é possível fazer nelas o ano inteiro, a preços muito convidativos", conclui
Desidério Silva.
A Algarve Nature Week insere-se no âmbito da candidatura "Algarve Natural - Promoção e Valorização
do Património Natural do Algarve", projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 - Programa
Operacional Regional do Algarve.
Partilhar Partilhar
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Algarve Nature Week: 10 dias para conhecer a natureza algarvia
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A quarta edição da Algarve Nature Week começa a 13 de abril com dezenas de propostas no mar e em
terra para umas miniférias repletas de natureza no sul do país. Até 22 de abril, as experiências ao ar
livre estarão a preços convidativos e prometem levar mil emoções a quem as reservar.
Uma natureza, mil emoções é o lema do evento este ano, que pela primeira vez conta com quase 70
parceiros de animação turística e unidades de alojamento para mostrar que o Algarve é um tesouro
natural que merece ser descoberto o ano inteiro. Para incentivar a visita à região de janeiro a
dezembro para pedalar, escalar, caminhar, mergulhar, surfar, andar a cavalo e de burro, observar
aves e cetáceos ou até fazer stand up paddle, a Algarve Nature Week propõe estas e outras
experiências aos melhores preços para que turistas e residentes usufruam de todas as que
conseguirem nos dez dias do evento.
As atividades disponíveis nesta edição podem ser consultadas e reservadas no sítio oficial do evento www.algarvenatureweek.pt -, onde também se encontram unidades de alojamento para quem quiser
uma estada completa no destino mais soalheiro da Europa. Cada hotel ou turismo em espaço rural
parceiro da iniciativa apresenta também um programa ao ar livre para os hóspedes, permitindo-lhes
assim pernoitar e fazer passeios organizados na natureza algarvia.
O turismo de natureza tem tido um rápido crescimento global nas últimas décadas e esse é um dos
motivos que justificam a aposta continuada neste produto. Devido à elevada importância biológica e
paisagística do Algarve em termos europeus, regressamos com a Algarve Nature Week, a qual
esperamos que venha a contribuir para o aumento das viagens motivadas pelo desejo de interagir
com a natureza algarvia , afirma Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA),
entidade organizadora do evento.
Além do número recorde de empresas e unidades de alojamento inscritas, a grande novidade deste
ano é a existência de um dia aberto em Lagos com atividades gratuitas para alunos dos 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico. Ao todo, cerca de 500 crianças serão convidadas para praticar atividades
desportivas ao ar livre no dia 13 de abril, numa parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, através da direção de serviços do Algarve, e com a Câmara Municipal de Lagos, a grande
responsável pela dinamização dos dois espaços onde decorrerá toda a animação: a Praça do Infante e
o Jardim da Constituição.
Mas nem só as crianças farão parte do dia aberto. Os lacobrigenses, e todos os que queiram juntar-se
à iniciativa, também terão oportunidade de participar às 18h30 numa caminhada de 4,6 quilómetros
até à Ponta da Piedade, um dos mais bonitos cenários para assistir ao pôr-do-sol no Algarve. Para
isso, basta enviarem um e-mail de inscrição para desporto@cm-lagos.pt até 12 de abril.
O dia aberto surge assim em substituição da habitual mostra de natureza da Algarve Nature Week, em
que empresas de animação turística e produtores locais expunham durante três dias os seus produtos
e serviços em formato de feira, dando o mote para a compra de experiências de natureza na região.
Ao entrarmos na quarta edição, e depois de refletirmos sobre o caminho natural de evolução do
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evento, decidimos realizar um dia aberto de atividades de natureza para as crianças e para a
população em geral, em vez da mostra de serviços que até aqui tinha tido lugar em Faro, Quarteira e
Tavira. Mas o conceito Algarve Nature Week mantém-se: promover o melhor das áreas naturais
algarvias e tudo o que é possível fazer nelas o ano inteiro, a preços muito convidativos , conclui
Desidério Silva.
A Algarve Nature Week insere-se no âmbito da candidatura Algarve Natural - Promoção e Valorização
do Património Natural do Algarve , projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 - Programa
Operacional Regional do Algarve.
2018-03-15 15:43:42+00:00
ShoppingSpirit News
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Algarve Nature Week desta vez ruma a Lagos, mas em novo formato
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Lagos é, este ano, a cidade anfitriã da Algarve Nature Week, cuja quarta edição começa a 13 de Abril,
em novo formato, com dezenas de propostas no mar e em terra para umas miniférias repletas de
natureza no sul do país. Até 22 de Abril, as experiências ao ar livre estarão a preços convidativos e
prometem levar mil emoções a quem as reservar.
Uma natureza, mil emoções é o lema do evento este ano, que, pela primeira vez, conta com quase 70
parceiros de animação turística e unidades de alojamento para mostrar que o Algarve é um tesouro
natural que merece ser descoberto o ano inteiro. Este ano, a Algarve Nature Week não vai incluir a
habitual feira, mas terá um dia aberto cheio de atividades, em Lagos.
Para incentivar a visita à região de Janeiro a Dezembro para pedalar, escalar, caminhar, mergulhar,
surfar, andar a cavalo e de burro, observar aves e cetáceos ou até fazer stand up paddle, a Algarve
Nature Week propõe estas e outras experiências aos melhores preços para que turistas e residentes
usufruam de todas as que conseguirem nos dez dias do evento.
As atividades disponíveis nesta edição podem ser consultadas e reservadas no sítio oficial do evento www.algarvenatureweek.pt -, onde também se encontram unidades de alojamento para quem quiser
uma estada completa no destino mais soalheiro da Europa.
Cada hotel ou turismo em espaço rural parceiro da iniciativa apresenta também um programa ao ar
livre para os hóspedes, permitindo-lhes assim pernoitar e fazer passeios organizados na natureza
algarvia.
O turismo de natureza tem tido um rápido crescimento global nas últimas décadas e esse é um dos
motivos que justificam a aposta continuada neste produto. Devido à elevada importância biológica e
paisagística do Algarve em termos europeus, regressamos com a Algarve Nature Week, a qual
esperamos que venha a contribuir para o aumento das viagens motivadas pelo desejo de interagir
com a natureza algarvia , afirma Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA),
entidade organizadora do evento.
Além do número recorde de empresas e unidades de alojamento inscritas, a grande novidade deste
ano é a existência de um dia aberto em Lagos, com atividades gratuitas para alunos dos 2º e 3º Ciclos
do Ensino Básico.
Ao todo, cerca de 500 crianças serão convidadas para praticar atividades desportivas ao ar livre no dia
13 de Abril, numa parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, através da Direção
de Serviços do Algarve, e com a Câmara Municipal de Lagos, a grande responsável pela dinamização
dos dois espaços onde decorrerá toda a animação: a Praça do Infante e o Jardim da Constituição.
Mas nem só as crianças farão parte do dia aberto. Os lacobrigenses, e todos os que queiram juntar-se
à iniciativa, também terão oportunidade de participar às 18h30 numa caminhada de 4,6 quilómetros
até à Ponta da Piedade, um dos mais bonitos cenários para assistir ao pôr-do-sol no Algarve. Para
isso, basta enviarem um e-mail de inscrição para desporto@cm-lagos.pt até 12 de abril.
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O dia aberto surge assim em substituição da habitual mostra de natureza da Algarve Nature Week, em
que empresas de animação turística e produtores locais expunham durante três dias os seus produtos
e serviços em formato de feira, dando o mote para a compra de experiências de natureza na região.
Ao entrarmos na quarta edição, e depois de refletirmos sobre o caminho natural de evolução do
evento, decidimos realizar um dia aberto de atividades de natureza para as crianças e para a
população em geral, em vez da mostra de serviços que até aqui tinha tido lugar em Faro, Quarteira e
Tavira. Mas o conceito Algarve Nature Week mantém-se: promover o melhor das áreas naturais
algarvias e tudo o que é possível fazer nelas o ano inteiro, a preços muito convidativos , conclui
Desidério Silva.
A Algarve Nature Week insere-se no âmbito da candidatura Algarve Natural - Promoção e Valorização
do Património Natural do Algarve , projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 - Programa
Operacional Regional do Algarve.
Por Sul Informação . 15 de Março de 2018 - 12:23
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Algarve Nature Week regressa sob o lema "Uma natureza, mil emoções"
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Até 22 de Abril, as experiências ao ar livre, no âmbito do Algarve Nature Week, que tem início no dia
13 de Abril, estarão a preços convidativos e prometem levar "mil emoções" a quem as reservar.
"Uma natureza, mil emoções" é o lema do evento este ano, que pela primeira vez conta com quase 70
parceiros de animação turística e unidades de alojamento.
Para incentivar a visita à região durante todo o ano, para pedalar, escalar, caminhar, mergulhar,
surfar, andar a cavalo e de burro, observar aves e cetáceos ou até fazer stand up paddle, a Algarve
Nature Week propõe estas e outras experiências aos melhores preços.
As atividades disponíveis nesta edição podem ser consultadas e reservadas no sítio oficial do evento www.algarvenatureweek.pt -, onde também se encontram unidades de alojamento para quem quiser
uma estada completa no destino. Cada hotel ou turismo em espaço rural parceiro da iniciativa
apresenta também um programa ao ar livre para os hóspedes.
Além do número recorde de empresas e unidades de alojamento inscritas, a grande novidade deste
ano é a existência de um dia aberto em Lagos com actividades gratuitas para alunos dos 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico, que surge em substituição da habitual mostra de natureza da Algarve Nature
Week, em que empresas de animação turística e produtores locais expunham durante três dias os
seus produtos e serviços em formato de feira, dando o mote para a compra de experiências de
natureza na região.
O presidente da RTA reconhece que "o turismo de natureza tem tido um rápido crescimento global nas
últimas décadas e esse é um dos motivos que justificam a aposta continuada neste produto", para
realçar que "devido à elevada importância biológica e paisagística do Algarve em termos europeus,
regressamos com a Algarve Nature Week, a qual esperamos que venha a contribuir para o aumento
das viagens motivadas pelo desejo de interagir com a natureza algarvia".
Desidério Silva refere ainda que "ao entrarmos na quarta edição, e depois de reflectirmos sobre o
caminho natural de evolução do evento, decidimos realizar um dia aberto de actividades de natureza
para as crianças e para a população em geral, em vez da mostra de serviços que até aqui tinha tido
lugar em Faro, Quarteira e Tavira", mas acrescenta que "o conceito Algarve Nature Week mantém-se:
promover o melhor das áreas naturais algarvias e tudo o que é possível fazer nelas o ano inteiro, a
preços muito convidativos".
Gostou do Artigo? Partilhe-o na Sua Rede Social Preferida!
2018-03-15 14:12:23+00:00
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