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Tavira, 7 Abr (Rádio Horizonte Algarve)
A ProActiveTur participa no Algarve Nature Week (www.algarvenatureweek.pt), um evento dedicado
ao turismo de natureza, que decorre entre 11 e 19 de abril, organizado pela Região de Turismo do
Algarve.
Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve
96.9Fm..
Além da presença desta empresa de animação turística na mostra que se realiza de 17 a 19 de Abril
no Parque Ribeirinho de Faro, onde estarão representadas os agentes que operam no Algarve na área
da natureza, apresenta 3 propostas de programas de caminhada e experiências que contribuem para
dar a conhecer a riqueza natural e cultural do território algarvio.
No primeiro fim de semana (11 e 12 de abril), esta empresa de ecoturismo propõe uma caminhada na
Serra de Monchique, percorrendo um troço da Via Algarviana, caminhando por percursos alternativos,
passando por aldeias serranas, subindo ao ponto mais elevado do Algarve (Fóia) e dando a conhecer
algumas tradições desta serra, como a produção de aguardente de medronho ou o trabalho manual
em madeira. No sábado dia 11, convida a participar num Workshop de construção de objetos úteis em
cana na Fonte da Benémola, uma área protegida no interior de Loulé. E no fim de semana seguinte
(18 e 19 de abril), convida a um programa de observação de aves na Ria Formosa, onde irá dar a
observar dezenas de espécies de aves aquáticas e promover visitas às salinas de Tavira, Olhão e à
bela zona do Ludo.
Para mais informações contacte mail@proactivetur.pt
Consulte a agenda em http://issuu.com/proactivetur/docs/proactivetur_calendario_2015/1
Inscrições aqui: http://eepurl.com/bgcNhj
Ademar Dias
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De 11 a 19 de abril mais de cinquenta empresas de animação turística e alojamentos em espaço rural
oferecem inúmeras possibilidades para usufruir da natureza algarvia por toda a região. O evento é
uma aposta da Região de Turismo do Algarve para diversificar a oferta turística do destino e inclui
uma mostra com entrada livre no Parque Ribeirinho de Faro, no fim de semana de 17, 18 e 19 de
abril, envolvendo as empresas participantes com a comunidade local, artesãos, produtores, artistas
plásticos e escolas. A organização garante para já uma ferramenta online - www.algarvenatureweek.pt
- que reúne grande parte da oferta de animação turística a operar no Algarve. Através desta
plataforma os utilizadores poderão conhecer ao pormenor as empresas que organizam atividades em
ambientes naturais e nela estão reunidos também os alojamentos, alguns em espaço rural e em locais
próximos de áreas protegidas, que aderiram a este evento. Com entrada livre, de 17 a 19 de abril, no
Parque Ribeirinho em Faro, terá lugar a denominada Mostra de Atividades de Natureza. No espaço
estarão presentes muitas das empresas aderentes oferecendo, na sexta-feira, a possibilidade de
experimentar inúmeras atividades a título gratuito e, durante o sábado e domingo, a preços muito
especiais. Assim, na Ria Formosa, os visitantes poderão fazer passeios em barcos tradicionais,
Circuitos de Natureza até à Ilha Deserta, uma Volta às Ilhas que contempla a ida ao Farol, Barreta,
Deserta, Culatra, Hangares e Armona, a Rota dos Viveiros para aprender como cultivar, apanhar e
preparar as ostras ao largo da Culatra ou passeios guiados de caiaque pelos canais e sapais. Para os
que gostam de caminhar haverá também vários programas à escolha durante a mostra: de
reconhecimento e interpretação das plantas do Parque Natural da Ria Formosa, de observação de
aves, denominado Aves na Cidade ou a Viagem no Tempo, a Ria Formosa como ecofato . Os mais
aventureiros terão a possibilidade de realizar passeios em bicicleta e em viaturas todo-o-terreno pelo
interior rural e pelo litoral do sotavento algarvio. Haverá também lugar a experiências de volteio com
cavalos e a hipótese de montar burros albardados. E já que é de animais que falamos, é de referir a
presença dos cães de água para uma ação de promoção da raça algarvia. Os workshops são outras
formas de entretenimento sugeridas pela organização para os dias 17, 18 e 19. Há-os para ensinar a
fazer bebidas com produtos naturais como chás, infusões e refrescos, para ensinar a fazer a base de
um fato, no denominado Moda Natureza , para criar bijuteria em cortiça e para criar quadros com
pequenos troncos, sementes, folhas, flores e outros elementos naturais. Preparado especialmente
para as crianças acompanhadas de pais e professores, há também um workshop de pinturas faciais,
jogos de memória e as propostas Mini-Arqueólogos , À Descoberta do Fundo do Mar e Natureza
Atrás da Lupa . A articulação com a comunidade escolar é assegurada pela organização que, em
parceria com Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, endereçou convites a todos os
agrupamentos escolares do concelho e a estabelecimentos do setor privado de Faro, de Olhão e Loulé.
Está, por isso, prevista a participação de cerca de 500 alunos dos segundo e terceiro ciclos e dos
respetivos professores pelo que, considera o presidente da RTA, Desidério Silva, é fundamental que
as crianças e jovens, principais prescritores de comportamentos, possam também beneficiar desta
componente pedagógica e lúdica que o evento proporciona . Também durante a Mostra, estará
patente ao público a exposição de fotografia Algarve, Segredos Naturais que reúne os melhores
trabalhos fotográficos do passatempo com o mesmo nome, desenvolvido pela RTA. Pretende-se
através dela sensibilizar os visitantes para a importância do património natural da região. A exposição
Cabra Parade e as instalações do artista plástico Tó Quintas marcam também presença. Os três dias
de Mostra de Atividades de Natureza encerram a primeira edição da Algarve Nature Week, um evento
inédito na região que pretende dar a conhecer a beleza natural do destino, diversificando a oferta
turística e aumentando a procura pelo turismo de natureza, um produto que deverá motivar cerca de
26 milhões de viagens na Europa em 2020. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Tel.: 289 800 498 / 458 Email: patricia.oliveira@turismodoalgarve.pt / margarida.janeiro@turismodoalgarve.pt
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Mais de cinquenta empresas de animação turística e alojamentos em espaço rural vão oferecer
inúmeras possibilidades para usufruir da natureza algarvia por toda a região durante a Algarve Nature
Week, que decorre entre 11 e 19 de abril.
O evento é uma aposta da Região de Turismo do Algarve para diversificar a oferta turística do destino
e inclui uma mostra com entrada livre no Parque Ribeirinho de Faro, no fim de semana de 17, 18 e 19
de abril, envolvendo as empresas participantes com a comunidade local, artesãos, produtores, artistas
plásticos e escolas.
A organização garante para já uma ferramenta online - http://www.algarvenatureweek.pt - que reúne
grande parte da oferta de animação turística a operar no Algarve.
Através desta plataforma os utilizadores poderão conhecer ao pormenor as empresas que organizam
atividades em ambientes naturais e nela estão reunidos também os alojamentos, alguns em espaço
rural e em locais próximos de áreas protegidas, que aderiram a este evento.
Com entrada livre, de 17 a 19 de abril, no Parque Ribeirinho em Faro, terá lugar a denominada
Mostra de Atividades de Natureza. No espaço estarão presentes muitas das empresas aderentes
oferecendo, na sexta-feira, a possibilidade de experimentar inúmeras atividades a título gratuito e,
durante o sábado e domingo, a preços muito especiais.
Assim, na Ria Formosa, os visitantes poderão fazer passeios em barcos tradicionais, Circuitos de
Natureza até à Ilha Deserta, uma Volta às Ilhas que contempla a ida ao Farol, Barreta, Deserta,
Culatra, Hangares e Armona, a Rota dos Viveiros para aprender como cultivar, apanhar e preparar as
ostras ao largo da Culatra ou passeios guiados de caiaque pelos canais e sapais.
Para os que gostam de caminhar haverá também vários programas à escolha durante a mostra: de
reconhecimento e interpretação das plantas do Parque Natural da Ria Formosa, de observação de
aves, denominado Aves na Cidade ou a Viagem no Tempo, a Ria Formosa como ecofato .
Os mais aventureiros terão a possibilidade de realizar passeios em bicicleta e em viaturas todo-oterreno pelo interior rural e pelo litoral do sotavento algarvio.
Haverá também lugar a experiências de volteio com cavalos e a hipótese de montar burros
albardados. E já que é de animais que falamos, é de referir a presença dos cães de água para uma
ação de promoção da raça algarvia.
Os workshops são outras formas de entretenimento sugeridas pela organização para os dias 17, 18 e
19. Há-os para ensinar a fazer bebidas com produtos naturais como chás, infusões e refrescos, para
ensinar a fazer a base de um fato, no denominado Moda Natureza , para criar bijuteria em cortiça e
para criar quadros com pequenos troncos, sementes, folhas, flores e outros elementos naturais.
Preparado especialmente para as crianças acompanhadas de pais e professores, há também um
workshop de pinturas faciais, jogos de memória e as propostas Mini-Arqueólogos , À Descoberta do
Fundo do Mar e Natureza Atrás da Lupa .
A articulação com a comunidade escolar é assegurada pela organização que, em parceria com
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, endereçou convites a todos os agrupamentos escolares
do concelho e a estabelecimentos do setor privado de Faro, de Olhão e Loulé.
Está, por isso, prevista a participação de cerca de 500 alunos dos 2.º e 3.º ciclos e dos respetivos
professores pelo que, considera o presidente da RTA, Desidério Silva, "é fundamental que as crianças
e jovens, principais prescritores de comportamentos, possam também beneficiar desta componente
pedagógica e lúdica que o evento proporciona".
Também durante a mostra, estará patente ao público a exposição de fotografia Algarve, Segredos
Naturais que reúne os melhores trabalhos fotográficos do passatempo com o mesmo nome,
desenvolvido pela RTA, e pretende sensibilizar os visitantes para a importância do património natural
da região.
A exposição Cabra Parade e as instalações do artista plástico Tó Quintas marcam também presença.
Os três dias de Mostra de Atividades de Natureza encerram a primeira edição da Algarve Nature
Week, um evento inédito na região que pretende dar a conhecer a beleza natural do destino,
diversificando a oferta turística e aumentando a procura pelo turismo de natureza, um produto que
deverá motivar cerca de 26 milhões de viagens na Europa em 2020.
.diariOnline RS
08:39 terça-feira, 07 abril 2015
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Região promove turismo de natureza apresentando pela primeira vez mais de 90 atividades
O turismo de natureza está cada vez mais em voga por estas bandas, com cada vez mais empresas a
operarem na região
Passear de barco, voar de balão, fazer um safari de jipe, partir à descoberta de grutas, montar um
burrinho mirandês, observar as aves e andar de bicicleta: estas são apenas algumas das experiências
que vão estar em destaque, no parque ribeirinho de Faro, entre os dias 11 e 17 de abril, no "Algarve
Nature Week".
O evento, organizado pela Região de Turismo do Algarve (RTA), conta com a participação de mais de
40 empresas da região e será o primeiro totalmente dedicado ao turismo de natureza. A ideia é
mostrar aos turistas e aos residentes algarvios que podem "descobrir a natureza do Algarve através
de experiências únicas a um preço convidativo".
NC/JA
Added byon 07/04/2015.Saved under,Tags:,,,,,,,

Página 6

A7

Contagem decrescente para o Algarve Nature Week

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Turisver.com

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=6c92e32

Data Publicação:

07/04/2015

/

De 11 a 19 de Abril, empresas de animação turística e alojamentos em espaço rural oferecem
inúmeras possibilidades para usufruir da natureza algarvia por toda a região. O Algarve Nature Week é
uma aposta da Região de Turismo do Algarve (RTA).
O objectivo é "diversificar a oferta turística do destino", o que inclui uma mostra com entrada livre no
Parque Ribeirinho de Faro, no fim-de-semana de 17, 18 e 19 de Abril, envolvendo as "mais de
cinquenta empresas participantes com a comunidade local, artesãos, produtores, artistas plásticos e
escolas", revela o comunicado da RTA.
Para além das experiências proporcionadas pelas empresas participantes, haverá ainda lugar a
workshops para os dias 17, 18 e 19, sob as mais variadas temáticas.
De acordo com a organização, existe já uma ferramenta online - www.algarvenatureweek.pt - que
reúne grande parte da oferta de animação turística a operar no Algarve. Através desta plataforma os
utilizadores poderão conhecer as empresas que organizam actividades em ambientes naturais, bem
como os alojamentos que aderiram a este evento.
S.C.F.
07/04/2015
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É já este fim-de-semana que tem início a Algarve Nature Week. De 11 a 19 de Abril mais de cinquenta
empresas de animação turística e alojamentos em espaço rural oferecem inúmeras possibilidades para
usufruir da natureza algarvia por toda a região. O evento é uma aposta da Região de Turismo do
Algarve para diversificar a oferta turística do destino e inclui uma mostra com entrada livre no Parque
Ribeirinho de Faro, no fim de semana de 17, 18 e 19 de Abril, envolvendo as empresas participantes
com a comunidade local, artesãos, produtores, artistas plásticos e escolas. A organização garante para
já uma ferramenta online - www.algarvenatureweek.pt - que reúne grande parte da oferta de
animação turística a operar no Algarve. Através desta plataforma os utilizadores poderão conhecer ao
pormenor as empresas que organizam atividades em ambientes naturais e nela estão reunidos
também os alojamentos, alguns em espaço rural e em locais próximos de áreas protegidas, que
aderiram a este evento. Com entrada livre, de 17 a 19 de abril, no Parque Ribeirinho em Faro, terá
lugar a denominada Mostra de Atividades de Natureza. No espaço estarão presentes muitas das
empresas aderentes oferecendo, na sexta-feira, a possibilidade de experimentar inúmeras atividades a
título gratuito e, durante o sábado e domingo, a preços muito especiais. Assim, na Ria Formosa, os
visitantes poderão fazer passeios em barcos tradicionais, Circuitos de Natureza até à Ilha Deserta,
uma Volta às Ilhas que contempla a ida ao Farol, Barreta, Deserta, Culatra, Hangares e Armona, a
Rota dos Viveiros para aprender como cultivar, apanhar e preparar as ostras ao largo da Culatra ou
passeios guiados de caiaque pelos canais e sapais. Para os que gostam de caminhar haverá também
vários programas à escolha durante a mostra: de reconhecimento e interpretação das plantas do
Parque Natural da Ria Formosa, de observação de aves, denominado Aves na Cidade ou a Viagem
no Tempo, a Ria Formosa como ecofato . Os mais aventureiros terão a possibilidade de realizar
passeios em bicicleta e em viaturas todo-o-terreno pelo interior rural e pelo litoral do sotavento
algarvio. Haverá também lugar a experiências de volteio com cavalos e a hipótese de montar burros
albardados. E já que é de animais que falamos, é de referir a presença dos cães de água para uma
ação de promoção da raça algarvia. Os workshops são outras formas de entretenimento sugeridas
pela organização para os dias 17, 18 e 19. Há-os para ensinar a fazer bebidas com produtos naturais
como chás, infusões e refrescos, para ensinar a fazer a base de um fato, no denominado Moda
Natureza , para criar bijuteria em cortiça e para criar quadros com pequenos troncos, sementes,
folhas, flores e outros elementos naturais. Preparado especialmente para as crianças acompanhadas
de pais e professores, há também um workshop de pinturas faciais, jogos de memória e as propostas
Mini-Arqueólogos , À Descoberta do Fundo do Mar e Natureza Atrás da Lupa . A articulação com a
comunidade escolar é assegurada pela organização que, em parceria com Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, endereçou convites a todos os agrupamentos escolares do concelho e a
estabelecimentos do sector privado de Faro, de Olhão e Loulé. Está, por isso, prevista a participação
de cerca de 500 alunos dos segundo e terceiro ciclos e dos respetivos professores pelo que, considera
o presidente da RTA, Desidério Silva, é fundamental que as crianças e jovens, principais prescritores
de comportamentos, possam também beneficiar desta componente pedagógica e lúdica que o evento
proporciona . Também durante a Mostra, estará patente ao público a exposição de fotografia Algarve,
Segredos Naturais que reúne os melhores trabalhos fotográficos do passatempo com o mesmo nome,
desenvolvido pela RTA. Pretende-se através dela sensibilizar os visitantes para a importância do
património natural da região. A exposição Cabra Parade e as instalações do artista plástico Tó
Quintas marcam também presença. Os três dias de Mostra de Atividades de Natureza encerram a
primeira edição da Algarve Nature Week, um evento inédito na região que pretende dar a conhecer a
beleza natural do destino, diversificando a oferta turística e aumentando a procura pelo turismo de
natureza, um produto que deverá motivar cerca de 26 milhões de viagens na Europa em 2020. Por
Publituris
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O Algarve Nature Week que decorre de 11 a 19 de abril conta com mais de cinquenta empresas de
animação turística e alojamentos em espaço rural, que oferecem inúmeras possibilidades para usufruir
da natureza algarvia por toda a região. O evento é uma aposta da Região de Turismo do Algarve para
diversificar a oferta turística do destino e inclui uma mostra com entrada livre no Parque Ribeirinho de
Faro, no fim de semana de 17, 18 e 19 de abril, envolvendo as empresas participantes com a
comunidade local, artesãos, produtores, artistas plásticos e escolas. A organização garante para já
uma ferramenta online - www.algarvenatureweek.pt - que reúne grande parte da oferta de animação
turística a operar no Algarve. Através desta plataforma os utilizadores poderão conhecer ao pormenor
as empresas que organizam atividades em ambientes naturais e nela estão reunidos também os
alojamentos, alguns em espaço rural e em locais próximos de áreas protegidas, que aderiram a este
evento. Com entrada livre, de 17 a 19 de abril, no Parque Ribeirinho em Faro, terá lugar a
denominada Mostra de Atividades de Natureza. No espaço estarão presentes muitas das empresas
aderentes oferecendo, na sexta-feira, a possibilidade de experimentar inúmeras atividades a título
gratuito e, durante o sábado e domingo, a preços muito especiais. Assim, na Ria Formosa, os
visitantes poderão fazer passeios em barcos tradicionais, Circuitos de Natureza até à Ilha Deserta,
uma Volta às Ilhas que contempla a ida ao Farol, Barreta, Deserta, Culatra, Hangares e Armona, a
Rota dos Viveiros para aprender como cultivar, apanhar e preparar as ostras ao largo da Culatra ou
passeios guiados de caiaque pelos canais e sapais. Para os que gostam de caminhar haverá também
vários programas à escolha durante a mostra: de reconhecimento e interpretação das plantas do
Parque Natural da Ria Formosa, de observação de aves, denominado Aves na Cidade ou a Viagem
no Tempo, a Ria Formosa como ecofato . Os mais aventureiros terão a possibilidade de realizar
passeios em bicicleta e em viaturas todo-o-terreno pelo interior rural e pelo litoral do sotavento
algarvio. Haverá também lugar a experiências de volteio com cavalos e a hipótese de montar burros
albardados. E já que é de animais que falamos, é de referir a presença dos cães de água para uma
ação de promoção da raça algarvia. Os workshops são outras formas de entretenimento sugeridas
pela organização para os dias 17, 18 e 19. Há-os para ensinar a fazer bebidas com produtos naturais
como chás, infusões e refrescos, para ensinar a fazer a base de um fato, no denominado Moda
Natureza , para criar bijuteria em cortiça e para criar quadros com pequenos troncos, sementes,
folhas, flores e outros elementos naturais. Preparado especialmente para as crianças acompanhadas
de pais e professores, há também um workshop de pinturas faciais, jogos de memória e as propostas
Mini-Arqueólogos , À Descoberta do Fundo do Mar e Natureza Atrás da Lupa . A articulação com a
comunidade escolar é assegurada pela organização que, em parceria com Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, endereçou convites a todos os agrupamentos escolares do concelho e a
estabelecimentos do setor privado de Faro, de Olhão e Loulé. Está, por isso, prevista a participação de
cerca de 500 alunos dos segundo e terceiro ciclos e dos respetivos professores pelo que, considera o
presidente da RTA, Desidério Silva, é fundamental que as crianças e jovens, principais prescritores de
comportamentos, possam também beneficiar desta componente pedagógica e lúdica que o evento
proporciona . Também durante a Mostra, estará patente ao público a exposição de fotografia Algarve,
Segredos Naturais que reúne os melhores trabalhos fotográficos do passatempo com o mesmo nome,
desenvolvido pela RTA. Pretende-se através dela sensibilizar os visitantes para a importância do
património natural da região. A exposição Cabra Parade e as instalações do artista plástico Tó
Quintas marcam também presença. Os três dias de Mostra de Atividades de Natureza encerram a
primeira edição da Algarve Nature Week, um evento inédito na região que pretende dar a conhecer a
beleza natural do destino, diversificando a oferta turística e aumentando a procura pelo turismo de
natureza, um produto que deverá motivar cerca de 26 milhões de viagens na Europa em 2020.
Abril 6, 2015
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Tavira, 6 Abr (Rádio Horizonte Algarve)
Algarve Nature Week decorre de 11 a 19 de abril.
Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve
96.9Fm..
Faltam apenas cinco dias para o início da Algarve Nature Week. De 11 a 19 de abril mais de cinquenta
empresas de animação turística e alojamentos em espaço rural oferecem inúmeras possibilidades para
usufruir da natureza algarvia por toda a região. O evento é uma aposta da Região de Turismo do
Algarve para diversificar a oferta turística do destino e inclui uma mostra com entrada livre no Parque
Ribeirinho de Faro, no fim de semana de 17, 18 e 19 de abril, envolvendo as empresas participantes
com a comunidade local, artesãos, produtores, artistas plásticos e escolas.
A organização garante para já uma ferramenta online - www.algarvenatureweek.pt - que reúne
grande parte da oferta de animação turística a operar no Algarve. Através desta plataforma os
utilizadores poderão conhecer ao pormenor as empresas que organizam atividades em ambientes
naturais e nela estão reunidos também os alojamentos, alguns em espaço rural e em locais próximos
de áreas protegidas, que aderiram a este evento.
Com entrada livre, de 17 a 19 de abril, no Parque Ribeirinho em Faro, terá lugar a denominada
Mostra de Atividades de Natureza. No espaço estarão presentes muitas das empresas aderentes
oferecendo, na sexta-feira, a possibilidade de experimentar inúmeras atividades a título gratuito e,
durante o sábado e domingo, a preços muito especiais.
Assim, na Ria Formosa, os visitantes poderão fazer passeios em barcos tradicionais, Circuitos de
Natureza até à Ilha Deserta, uma Volta às Ilhas que contempla a ida ao Farol, Barreta, Deserta,
Culatra, Hangares e Armona, a Rota dos Viveiros para aprender como cultivar, apanhar e preparar as
ostras ao largo da Culatra ou passeios guiados de caiaque pelos canais e sapais.
Para os que gostam de caminhar haverá também vários programas à escolha durante a mostra: de
reconhecimento e interpretação das plantas do Parque Natural da Ria Formosa, de observação de
aves, denominado Aves na Cidade ou a Viagem no Tempo, a Ria Formosa como ecofato .
Os mais aventureiros terão a possibilidade de realizar passeios em bicicleta e em viaturas todo-oterreno pelo interior rural e pelo litoral do sotavento algarvio.
Haverá também lugar a experiências de volteio com cavalos e a hipótese de montar burros
albardados. E já que é de animais que falamos, é de referir a presença dos cães de água para uma
ação de promoção da raça algarvia.
Os workshops são outras formas de entretenimento sugeridas pela organização para os dias 17, 18 e
19. Há-os para ensinar a fazer bebidas com produtos naturais como chás, infusões e refrescos, para
ensinar a fazer a base de um fato, no denominado Moda Natureza , para criar bijuteria em cortiça e
para criar quadros com pequenos troncos, sementes, folhas, flores e outros elementos naturais.
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Preparado especialmente para as crianças acompanhadas de pais e professores, há também um
workshop de pinturas faciais, jogos de memória e as propostas Mini-Arqueólogos , À Descoberta do
Fundo do Mar e Natureza Atrás da Lupa .
A articulação com a comunidade escolar é assegurada pela organização que, em parceria com
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, endereçou convites a todos os agrupamentos escolares
do concelho e a estabelecimentos do setor privado de Faro, de Olhão e Loulé.
Está, por isso, prevista a participação de cerca de 500 alunos dos segundo e terceiro ciclos e dos
respetivos professores pelo que, considera o presidente da RTA, Desidério Silva, é fundamental que
as crianças e jovens, principais prescritores de comportamentos, possam também beneficiar desta
componente pedagógica e lúdica que o evento proporciona .
Também durante a Mostra, estará patente ao público a exposição de fotografia Algarve, Segredos
Naturais que reúne os melhores trabalhos fotográficos do passatempo com o mesmo nome,
desenvolvido pela RTA. Pretende-se através dela sensibilizar os visitantes para a importância do
património natural da região. A exposição Cabra Parade e as instalações do artista plástico Tó
Quintas marcam também presença.
Os três dias de Mostra de Atividades de Natureza encerram a primeira edição da Algarve Nature
Week, um evento inédito na região que pretende dar a conhecer a beleza natural do destino,
diversificando a oferta turística e aumentando a procura pelo turismo de natureza, um produto que
deverá motivar cerca de 26 milhões de viagens na Europa em 2020.
Ademar Dias
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De 11 a 19 de abril mais de cinquenta empresas de animação turística e alojamentos em espaço rural
oferecem inúmeras possibilidades para usufruir da natureza algarvia por toda a região.
O evento é uma aposta da Região de Turismo do Algarve para diversificar a oferta turística do destino
e inclui uma mostra com entrada livre no Parque Ribeirinho de Faro, no fim de semana de 17, 18 e 19
de abril, envolvendo as empresas participantes com a comunidade local, artesãos, produtores, artistas
plásticos e escolas.
A organização garante para já uma ferramenta online - www.algarvenatureweek.pt - que reúne
grande parte da oferta de animação turística a operar no Algarve.
Através desta plataforma os utilizadores poderão conhecer ao pormenor as empresas que organizam
atividades em ambientes naturais e nela estão reunidos também os alojamentos, alguns em espaço
rural e em locais próximos de áreas protegidas, que aderiram a este evento.
Com entrada livre, de 17 a 19 de abril, no Parque Ribeirinho em Faro, terá lugar a denominada
Mostra de Atividades de Natureza. No espaço estarão presentes muitas das empresas aderentes
oferecendo, na sexta-feira, a possibilidade de experimentar inúmeras atividades a título gratuito e,
durante o sábado e domingo, a preços muito especiais.
Assim, na Ria Formosa, os visitantes poderão fazer passeios em barcos tradicionais, Circuitos de
Natureza até à Ilha Deserta, uma Volta às Ilhas que contempla a ida ao Farol, Barreta, Deserta,
Culatra, Hangares e Armona, a Rota dos Viveiros para aprender como cultivar, apanhar e preparar as
ostras ao largo da Culatra ou passeios guiados de caiaque pelos canais e sapais.
Para os que gostam de caminhar haverá também vários programas à escolha durante a mostra: de
reconhecimento e interpretação das plantas do Parque Natural da Ria Formosa, de observação de
aves, denominado Aves na Cidade ou a Viagem no Tempo, a Ria Formosa como ecofato .
Os mais aventureiros terão a possibilidade de realizar passeios em bicicleta e em viaturas todo-oterreno pelo interior rural e pelo litoral do sotavento algarvio.
Haverá também lugar a experiências de volteio com cavalos, a hipótese de montar burros albardados
e a presença dos cães de água para uma ação de promoção da raça algarvia.
Os workshops são outras formas de entretenimento sugeridas pela organização para os dias 17, 18 e
19, para ensinar a fazer bebidas com produtos naturais como chás, infusões e refrescos, para ensinar
a fazer a base de um fato, no denominado Moda Natureza , para criar bijuteria em cortiça e para criar
quadros com pequenos troncos, sementes, folhas, flores e outros elementos naturais.
Preparado especialmente para as crianças acompanhadas de pais e professores, há também um
workshop de pinturas faciais, jogos de memória e as propostas Mini-Arqueólogos , À Descoberta do
Fundo do Mar e Natureza Atrás da Lupa .
A articulação com a comunidade escolar é assegurada pela organização que, em parceria com
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, endereçou convites a todos os agrupamentos escolares
do concelho e a estabelecimentos do setor privado de Faro, de Olhão e Loulé.
Está, por isso, prevista a participação de cerca de 500 alunos dos segundo e terceiro ciclos e dos
respetivos professores pelo que, considera o presidente da RTA, Desidério Silva, é fundamental que
as crianças e jovens, principais prescritores de comportamentos, possam também beneficiar desta
componente pedagógica e lúdica que o evento proporciona .
Também durante a Mostra, estará patente ao público a exposição de fotografia Algarve, Segredos
Naturais que reúne os melhores trabalhos fotográficos do passatempo com o mesmo nome,
desenvolvido pela RTA. Pretende-se através dela sensibilizar os visitantes para a importância do
património natural da região. A exposição Cabra Parade e as instalações do artista plástico Tó
Quintas marcam também presença.
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De 11 a 19 de abril, mais de 50 empresas de animação turística e alojamentos em espaço rural
oferecem inúmeras possibilidades para usufruir da natureza, sob inspiração da Algarve Nature Week,
uma aposta da Região de Turismo do Algarve (RTA) para diversificar a oferta turística regional.
O ponto fulcral da iniciativa será a Mostra de Atividades de Natureza, que decorrerá no Parque
Ribeirinho de Faro entre 17 e 19 do corrente, envolvendo a comunidade local, artesãos, produtores,
artistas plásticos e escolas.
A organização garante para já uma ferramenta online - que reúne grande parte da oferta de
animação turística a operar no Algarve, podendo os utilizadores conhecer ao pormenor através desta
plataforma as empresas que organizam atividades em ambientes naturais.
Com entrada livre, a Mostra terá representadas muitas das empresas aderentes a esta Algarve Nature
Week e que proporcionarão no dia 17 de abril a possibilidade de experimentar inúmeras atividades a
título gratuito, ou então no sábado e domingo seguintes, a preços especiais.
Na Ria Formosa, os visitantes poderão fazer passeios em barcos tradicionais, circuitos de natureza até
Ilha Deserta, uma volta s ilhas que contempla a ida ao Farol, Barreta, Deserta, Culatra, Hangares e
Armona, a rota dos viveiros para aprender como cultivar, apanhar e preparar as ostras ao largo da
Culatra ou passeios guiados de caiaque pelos canais e sapais.
Para os que gostam de caminhar, haverá também vários programas
dias.

escolha durante aqueles três

Os mais aventureiros terão a possibilidade de realizar passeios em bicicleta e em viaturas todo-oterreno pelo interior rural e pelo litoral do sotavento algarvio.
Não faltarão experiências de volteio com cavalos e a hipótese de montar burros albardados, sendo de
referir ainda a presença dos cães de água para uma ação de promoção desta raça algarvia.
Os workshops são outra forma de entretenimento sugerida pela organização para os dias 17, 18 e 19,
seja para ensinar a fazer bebidas com produtos naturais como chás, infusões e refrescos, seja para
criar bijuteria em cortiça ou quadros com pequenos troncos, sementes, folhas, flores e outros
elementos naturais.
Preparado especialmente para as crianças, acompanhadas de pais e professores, há também um
workshop de pinturas faciais, jogos de memória e outras propostas.
A articulação com a comunidade escolar é assegurada pela organização que, em parceria com
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, endereçou convites a todos os agrupamentos escolares
do concelho de Faro e a estabelecimentos do setor privado de Faro, Olhão e Loulé.
Também durante a mostra estará patente ao público a exposição de fotografia "Algarve, Segredos
Naturais ?, que reúne os melhores trabalhos fotográficos do passatempo com o mesmo nome,
desenvolvido pela RTA.
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Faltam apenas cinco dias para o início da Algarve Nature Week. De 11 a 19 de Abril mais de cinquenta
empresas de animação turística e alojamentos em espaço rural oferecem inúmeras possibilidades para
usufruir da natureza algarvia por toda a região. O evento é uma aposta da Região de Turismo do
Algarve para diversificar a oferta turística do destino e inclui uma mostra com entrada livre no Parque
Ribeirinho de Faro, no fim de semana de 17, 18 e 19 de Abril, envolvendo as empresas participantes
com a comunidade local, artesãos, produtores, artistas plásticos e escolas. A organização garante para
já uma ferramenta online - www.algarvenatureweek.pt - que reúne grande parte da oferta de
animação turística a operar no Algarve. Através desta plataforma os utilizadores poderão conhecer ao
pormenor as empresas que organizam actividades em ambientes naturais e nela estão reunidos
também os alojamentos, alguns em espaço rural e em locais próximos de áreas protegidas, que
aderiram a este evento. Durante estes dias, os participantes poderão, na Ria Formosa, fazer passeios
em barcos tradicionais, Circuitos de Natureza até à Ilha Deserta, dar Volta às Ilhas que contempla a
ida ao Farol, Barreta, Deserta, Culatra, Hangares e Armona, conhecer a Rota dos Viveiros para
aprender como cultivar, apanhar e preparar as ostras ao largo da Culatra ou fazer passeios guiados de
caiaque pelos canais e sapais. Haverá também lugar a experiências de volteio com cavalos e a
hipótese de montar burros albardados. Os workshops são outras formas de entretenimento sugeridas
pela organização para os dias 17, 18 e 19. Há-os para ensinar a fazer bebidas com produtos naturais
como chás, infusões e refrescos, para ensinar a fazer a base de um fato, no denominado Moda
Natureza , para criar bijuteria em cortiça e para criar quadros com pequenos troncos, sementes,
folhas, flores e outros elementos naturais. A articulação com a comunidade escolar é assegurada pela
organização que, em parceria com Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, endereçou convites
a todos os agrupamentos escolares do concelho e a estabelecimentos do setor privado de Faro, de
Olhão e Loulé. Está, por isso, prevista a participação de cerca de 500 alunos dos segundo e terceiro
ciclos e dos respectivos professores pelo que, considera o presidente da RTA, Desidério Silva, "é
fundamental que as crianças e jovens, principais prescritores de comportamentos, possam também
beneficiar desta componente pedagógica e lúdica que o evento proporciona". Também durante a
Mostra, estará patente ao público a exposição de fotografia Algarve, Segredos Naturais . Os três dias
de Mostra de Actividades de Natureza encerram a primeira edição da Algarve Nature Week, um evento
que pretende dar a conhecer a beleza natural do destino, diversificando a oferta turística e
aumentando a procura pelo turismo de natureza, um produto que deverá motivar cerca de 26 milhões
de viagens na Europa em 2020.
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FARO - Faltam apenas cinco dias para o início da Algarve Nature Week. De 11 a 19 de abril mais de
cinquenta empresas de animação turística e alojamentos em espaço rural oferecem inúmeras
possibilidades para usufruir da natureza algarvia por toda a região. O evento é uma aposta da Região
de Turismo do Algarve para diversificar a oferta turística do destino e inclui uma mostra com entrada
livre no Parque Ribeirinho de Faro, no fim de semana de 17, 18 e 19 de abril, envolvendo as empresas
participantes com a comunidade local, artesãos, produtores, artistas plásticos e escolas. A organização
garante para já uma ferramenta online atravez do site- que reúne grande parte da oferta de animação
turística a operar no Algarve. Através desta plataforma os utilizadores poderão conhecer ao pormenor
as empresas que organizam atividades em ambientes naturais e nela estão reunidos também os
alojamentos, alguns em espaço rural e em locais próximos de áreas protegidas, que aderiram a este
evento. Com entrada livre, de 17 a 19 de abril, no Parque Ribeirinho em Faro, terá lugar a
denominada Mostra de Atividades de Natureza. No espaço estarão presentes muitas das empresas
aderentes oferecendo, na sexta-feira, a possibilidade de experimentar inúmeras atividades a título
gratuito e, durante o sábado e domingo, a preços muito especiais. Assim, na Ria Formosa, os
visitantes poderão fazer passeios em barcos tradicionais, Circuitos de Natureza até à Ilha Deserta,
uma Volta às Ilhas que contempla a ida ao Farol, Barreta, Deserta, Culatra, Hangares e Armona, a
Rota dos Viveiros para aprender como cultivar, apanhar e preparar as ostras ao largo da Culatra ou
passeios guiados de caiaque pelos canais e sapais. Para os que gostam de caminhar haverá também
vários programas à escolha durante a mostra: de reconhecimento e interpretação das plantas do
Parque Natural da Ria Formosa, de observação de aves, denominado Aves na Cidade ou a Viagem
no Tempo, a Ria Formosa como ecofato . Os mais aventureiros terão a possibilidade de realizar
passeios em bicicleta e em viaturas todo-o-terreno pelo interior rural e pelo litoral do sotavento
algarvio. Haverá também lugar a experiências de volteio com cavalos e a hipótese de montar burros
albardados. E já que é de animais que falamos, é de referir a presença dos cães de água para uma
ação de promoção da raça algarvia. Os workshops são outras formas de entretenimento sugeridas
pela organização para os dias 17, 18 e 19. Há-os para ensinar a fazer bebidas com produtos naturais
como chás, infusões e refrescos, para ensinar a fazer a base de um fato, no denominado Moda
Natureza , para criar bijuteria em cortiça e para criar quadros com pequenos troncos, sementes,
folhas, flores e outros elementos naturais. Preparado especialmente para as crianças acompanhadas
de pais e professores, há também um workshop de pinturas faciais, jogos de memória e as propostas
Mini-Arqueólogos , À Descoberta do Fundo do Mar e Natureza Atrás da Lupa . A articulação com a
comunidade escolar é assegurada pela organização que, em parceria com Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, endereçou convites a todos os agrupamentos escolares do concelho e a
estabelecimentos do setor privado de Faro, de Olhão e Loulé. Está, por isso, prevista a participação de
cerca de 500 alunos dos segundo e terceiro ciclos e dos respetivos professores pelo que, considera o
presidente da RTA, Desidério Silva, é fundamental que as crianças e jovens, principais prescritores de
comportamentos, possam também beneficiar desta componente pedagógica e lúdica que o evento
proporciona . Também durante a Mostra, estará patente ao público a exposição de fotografia Algarve,
Segredos Naturais que reúne os melhores trabalhos fotográficos do passatempo com o mesmo nome,
desenvolvido pela RTA. Pretende-se através dela sensibilizar os visitantes para a importância do
património natural da região. A exposição Cabra Parade e as instalações do artista plástico Tó
Quintas marcam também presença. Os três dias de Mostra de Atividades de Natureza encerram a
primeira edição da Algarve Nature Week, um evento inédito na região que pretende dar a conhecer a
beleza natural do destino, diversificando a oferta turística e aumentando a procura pelo turismo de
natureza, um produto que deverá motivar cerca de 26 milhões de viagens na Europa em 2020.
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6 de Abril de 2015 às 14:36 por
É já este fim-de-semana que tem início a Algarve Nature Week. De 11 a 19 de Abril mais de
cinquenta empresas de animação turística e alojamentos em espaço rural oferecem inúmeras
possibilidades para usufruir da natureza algarvia por toda a região. O evento é uma aposta da Região
de Turismo do Algarve para diversificar a oferta turística do destino e inclui uma mostra com entrada
livre no Parque Ribeirinho de Faro, no fim de semana de 17, 18 e 19 de Abril, envolvendo as empresas
participantes com a comunidade local, artesãos, produtores, artistas plásticos e escolas.
A organização garante para já uma ferramenta online - www.algarvenatureweek.pt - que reúne
grande parte da oferta de animação turística a operar no Algarve. Através desta plataforma os
utilizadores poderão conhecer ao pormenor as empresas que organizam atividades em ambientes
naturais e nela estão reunidos também os alojamentos, alguns em espaço rural e em locais próximos
de áreas protegidas, que aderiram a este evento.
Com entrada livre, de 17 a 19 de abril, no Parque Ribeirinho em Faro, terá lugar a denominada
Mostra de Atividades de Natureza. No espaço estarão presentes muitas das empresas aderentes
oferecendo, na sexta-feira, a possibilidade de experimentar inúmeras atividades a título gratuito e,
durante o sábado e domingo, a preços muito especiais.
Assim, na Ria Formosa, os visitantes poderão fazer passeios em barcos tradicionais, Circuitos de
Natureza até à Ilha Deserta, uma Volta às Ilhas que contempla a ida ao Farol, Barreta, Deserta,
Culatra, Hangares e Armona, a Rota dos Viveiros para aprender como cultivar, apanhar e preparar as
ostras ao largo da Culatra ou passeios guiados de caiaque pelos canais e sapais.
Para os que gostam de caminhar haverá também vários programas à escolha durante a mostra: de
reconhecimento e interpretação das plantas do Parque Natural da Ria Formosa, de observação de
aves, denominado Aves na Cidade ou a Viagem no Tempo, a Ria Formosa como ecofato .
Os mais aventureiros terão a possibilidade de realizar passeios em bicicleta e em viaturas todo-oterreno pelo interior rural e pelo litoral do sotavento algarvio.
Haverá também lugar a experiências de volteio com cavalos e a hipótese de montar burros
albardados. E já que é de animais que falamos, é de referir a presença dos cães de água para uma
ação de promoção da raça algarvia.
Os workshops são outras formas de entretenimento sugeridas pela organização para os dias 17, 18 e
19. Há-os para ensinar a fazer bebidas com produtos naturais como chás, infusões e refrescos, para
ensinar a fazer a base de um fato, no denominado Moda Natureza , para criar bijuteria em cortiça e
para criar quadros com pequenos troncos, sementes, folhas, flores e outros elementos naturais.
Preparado especialmente para as crianças acompanhadas de pais e professores, há também um
workshop de pinturas faciais, jogos de memória e as propostas Mini-Arqueólogos , À Descoberta do
Fundo do Mar e Natureza Atrás da Lupa .
A articulação com a comunidade escolar é assegurada pela organização que, em parceria com
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, endereçou convites a todos os agrupamentos escolares
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do concelho e a estabelecimentos do sector privado de Faro, de Olhão e Loulé.
Está, por isso, prevista a participação de cerca de 500 alunos dos segundo e terceiro ciclos e dos
respetivos professores pelo que, considera o presidente da RTA, Desidério Silva, é fundamental que
as crianças e jovens, principais prescritores de comportamentos, possam também beneficiar desta
componente pedagógica e lúdica que o evento proporciona .
Também durante a Mostra, estará patente ao público a exposição de fotografia Algarve, Segredos
Naturais que reúne os melhores trabalhos fotográficos do passatempo com o mesmo nome,
desenvolvido pela RTA. Pretende-se através dela sensibilizar os visitantes para a importância do
património natural da região. A exposição Cabra Parade e as instalações do artista plástico Tó
Quintas marcam também presença.
Os três dias de Mostra de Atividades de Natureza encerram a primeira edição da Algarve Nature
Week, um evento inédito na região que pretende dar a conhecer a beleza natural do destino,
diversificando a oferta turística e aumentando a procura pelo turismo de natureza, um produto que
deverá motivar cerca de 26 milhões de viagens na Europa em 2020.
Publituris
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Faltam apenas cinco dias para o início da Algarve Nature Week. De 11 a 19 de abril mais de cinquenta
empresas de animação turística e alojamentos em espaço rural oferecem inúmeras possibilidades para
usufruir da natureza algarvia por toda a região. O evento é uma aposta da Região de Turismo do
Algarve para diversificar a oferta turística do destino e inclui uma mostra com entrada livre no Parque
Ribeirinho de Faro, no fim de semana de 17, 18 e 19 de abril, envolvendo as empresas participantes
com a comunidade local, artesãos, produtores, artistas plásticos e escolas. A organização garante para
já uma ferramenta online - www.algarvenatureweek.pt - que reúne grande parte da oferta de
animação turística a operar no Algarve. Através desta plataforma os utilizadores poderão conhecer ao
pormenor as empresas que organizam atividades em ambientes naturais e nela estão reunidos
também os alojamentos, alguns em espaço rural e em locais próximos de áreas protegidas, que
aderiram a este evento. Com entrada livre, de 17 a 19 de abril, no Parque Ribeirinho em Faro, terá
lugar a denominada Mostra de Atividades de Natureza. No espaço estarão presentes muitas das
empresas aderentes oferecendo, na sexta-feira, a possibilidade de experimentar inúmeras atividades a
título gratuito e, durante o sábado e domingo, a preços muito especiais. Assim, na Ria Formosa, os
visitantes poderão fazer passeios em barcos tradicionais, Circuitos de Natureza até à Ilha Deserta,
uma Volta às Ilhas que contempla a ida ao Farol, Barreta, Deserta, Culatra, Hangares e Armona, a
Rota dos Viveiros para aprender como cultivar, apanhar e preparar as ostras ao largo da Culatra ou
passeios guiados de caiaque pelos canais e sapais. Para os que gostam de caminhar haverá também
vários programas à escolha durante a mostra: de reconhecimento e interpretação das plantas do
Parque Natural da Ria Formosa, de observação de aves, denominado Aves na Cidade ou a Viagem
no Tempo, a Ria Formosa como ecofato . Os mais aventureiros terão a possibilidade de realizar
passeios em bicicleta e em viaturas todo-o-terreno pelo interior rural e pelo litoral do sotavento
algarvio. Haverá também lugar a experiências de volteio com cavalos e a hipótese de montar burros
albardados. E já que é de animais que falamos, é de referir a presença dos cães de água para uma
ação de promoção da raça algarvia. Os workshops são outras formas de entretenimento sugeridas
pela organização para os dias 17, 18 e 19. Há-os para ensinar a fazer bebidas com produtos naturais
como chás, infusões e refrescos, para ensinar a fazer a base de um fato, no denominado Moda
Natureza , para criar bijuteria em cortiça e para criar quadros com pequenos troncos, sementes,
folhas, flores e outros elementos naturais. Preparado especialmente para as crianças acompanhadas
de pais e professores, há também um workshop de pinturas faciais, jogos de memória e as propostas
Mini-Arqueólogos , À Descoberta do Fundo do Mar e Natureza Atrás da Lupa . A articulação com a
comunidade escolar é assegurada pela organização que, em parceria com Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, endereçou convites a todos os agrupamentos escolares do concelho e a
estabelecimentos do setor privado de Faro, de Olhão e Loulé. Está, por isso, prevista a participação de
cerca de 500 alunos dos segundo e terceiro ciclos e dos respetivos professores pelo que, considera o
presidente da RTA, Desidério Silva, é fundamental que as crianças e jovens, principais prescritores de
comportamentos, possam também beneficiar desta componente pedagógica e lúdica que o evento
proporciona . Também durante a Mostra, estará patente ao público a exposição de fotografia Algarve,
Segredos Naturais que reúne os melhores trabalhos fotográficos do passatempo com o mesmo nome,
desenvolvido pela RTA. Pretende-se através dela sensibilizar os visitantes para a importância do
património natural da região. A exposição Cabra Parade e as instalações do artista plástico Tó
Quintas marcam também presença. Os três dias de Mostra de Atividades de Natureza encerram a
primeira edição da Algarve Nature Week, um evento inédito na região que pretende dar a conhecer a
beleza natural do destino, diversificando a oferta turística e aumentando a procura pelo turismo de
natureza, um produto que deverá motivar cerca de 26 milhões de viagens na Europa em 2020.
Segunda, 06 Abril 2015 15:42
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Faltam apenas cinco dias para o início da Algarve Nature Week. De 11 a 19 de abril, mais de cinquenta
empresas de animação turística e alojamentos em espaço rural oferecem inúmeras possibilidades para
usufruir da natureza algarvia por toda a região. O evento é uma aposta da Região de Turismo do
Algarve para diversificar a oferta turística do destino e inclui uma mostra com entrada livre no
Parque Ribeirinho de Faro, no fim de semana de 17, 18 e 19 de abril, envolvendo as empresas
participantes com a comunidade local, artesãos, produtores, artistas plásticos e escolas. A organização
garante para já uma ferramenta online - www.algarvenatureweek.pt - que reúne grande parte da
oferta de animação turística a operar no Algarve. Através desta plataforma, os utilizadores poderão
conhecer ao pormenor as empresas que organizam atividades em ambientes naturais e nela estão
reunidos também os alojamentos, alguns em espaço rural e em locais próximos de áreas protegidas,
que aderiram a este evento. Entre as atividades previstas no primeiro dia, destaque para um
workshop na Fonte da Benémola, para recolher cana e fazer objetos simples e úteis a partir deste
material. A atividade é promovida pela ProActiveTur. Mais informações e inscrições clicando aqui. No
primeiro fim de semana de 11 e 12 de Abril, haverá também caminhadas na Serra de Monchique, com
um primeiro dia dedicado a um troço da Via Algarviana, utilizando pequenos percursos alternativos, e
no segundo,à zona em torno da aldeia de Marmelete. Mas o destaque desta semana dedicada ao
Turismo de Natureza no Algarve será a Mostra de Atividades de Natureza, com entrada livre, de 17 a
19 de abril, no Parque Ribeirinho em Faro. Aí estarão presentes muitas das empresas aderentes,
oferecendo, na sexta-feira, a possibilidade de experimentar inúmeras atividades a título gratuito e,
durante o sábado e domingo, a preços muito especiais. Assim, na Ria Formosa, os visitantes poderão
fazer passeios em barcos tradicionais, Circuitos de Natureza até à Ilha Deserta, uma Volta às Ilhas
que contempla a ida ao Farol, Barreta, Deserta, Culatra, Hangares e Armona, a Rota dos Viveiros
para aprender como cultivar, apanhar e preparar as ostras ao largo da Culatra ou passeios guiados de
caiaque pelos canais e sapais. Para os que gostam de caminhar, haverá também vários programas à
escolha durante a mostra: de reconhecimento e interpretação das plantas do Parque Natural da Ria
Formosa, de observação de aves, denominado Aves na Cidade , ou a Viagem no Tempo, a Ria
Formosa como ecofato . Os mais aventureiros terão a possibilidade de realizar passeios em bicicleta e
em viaturas todo-o-terreno pelo interior rural e pelo litoral do Sotavento algarvio. Haverá também
lugar a experiências de volteio com cavalos e a hipótese de montar burros albardados. E já que é de
animais que falamos, é de referir a presença dos cães de água para uma ação de promoção da raça
algarvia. Os workshops são outras formas de entretenimento sugeridas pela organização para os dias
17, 18 e 19. Há-os para ensinar a fazer bebidas com produtos naturais como chás, infusões e
refrescos, para ensinar a fazer a base de um fato, no denominado Moda Natureza , para criar bijuteria
em cortiça e para criar quadros com pequenos troncos, sementes, folhas, flores e outros elementos
naturais. Preparado especialmente para as crianças, acompanhadas de pais e professores, há também
um workshop de pinturas faciais, jogos de memória e as propostas Mini-Arqueólogos , À Descoberta
do Fundo do Mar e Natureza Atrás da Lupa . A articulação com a comunidade escolar é assegurada
pela organização que, em parceria com Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, endereçou
convites a todos os agrupamentos escolares do concelho e a estabelecimentos do setor privado de
Faro, de Olhão e Loulé. Está, por isso, prevista a participação de cerca de 500 alunos dos segundo e
terceiro ciclos e dos respetivos professores, pelo que, considera o presidente da RTA Desidério Silva,
é fundamental que as crianças e jovens, principais prescritores de comportamentos, possam também
beneficiar desta componente pedagógica e lúdica que o evento proporciona . Também durante a
Mostra, estará patente ao público a exposição de fotografia Algarve, Segredos Naturais , que reúne os
melhores trabalhos fotográficos do passatempo com o mesmo nome, desenvolvido pela RTA.
Pretende-se através dela sensibilizar os visitantes para a importância do património natural da região.
A exposição Cabra Parade e as instalações do artista plástico Tó Quintas marcam também presença.
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Os três dias de Mostra de Atividades de Natureza encerram a primeira edição da Algarve Nature Week,
um evento inédito na região que pretende dar a conhecer a beleza natural do destino, diversificando a
oferta turística e aumentando a procura pelo turismo de natureza, um produto que deverá motivar
cerca de 26 milhões de viagens na Europa em 2020.
Por Sul Informação . 6 de Abril de 2015 - 16:07
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2015
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Datas (De - A): 11 Abr 2015 - 19 Abr 2015 A Algarve Nature Week é um evento de animação e
promoção turística inteiramente dedicado ao turismo de natureza, com ofertas especiais em mais de
90 atividades ao ar livre e em 8 unidades de alojamento, algumas das quais em espaço rural. A
primeira edição decorre de 11 a 19 de abril de 2015 e quer chamar a atenção para a beleza natural do
território algarvio. E como o fará? Com muitas, mas mesmo muitas, ações para quem gosta de férias
ativas em ambiente selvagem. Durante nove dias, o evento propõe caminhadas, observação de aves e
de cetáceos, passeios de barco, de bicicleta, de cavalo, de burro, pelo ar ou até mesmo debaixo de
água. Tudo a preços simpáticos para que seja possível usufruir de (quase) todas as atividades.
Organizado pela Região de Turismo do Algarve, com o apoio do Turismo de Portugal e a parceria de 7
entidades, o evento inclui ainda uma mostra no Parque Ribeirinho de Faro, de 17 a 19 de abril, onde
estarão algumas empresas que operam no Algarve na área da natureza. É uma ótima oportunidade
para as conhecer e para descobrir o programa de experiências que criaram para si. A entrada é livre.
Algarve Nature Week. Gostar do Algarve nunca foi tão natural! Site: www.algarvenatureweek.pt |
Reserve alojamento no Algarve via Booking.com
Enviado por Escapadelas em Sex, 2015-04-03 13:00
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Estádio Algarve De: 2015-04-11 2015-04-19 Horários: Todos os dias Produtor/Organizador : Região
de Turismo do Algarve Não faltam razões para viajar até ao Algarve mas arranjámos-lhe mais uma. O
Algarve Nature Week vai acontecer entre 11 e 19 de abril e quer demonstrar que a beleza natural
algarvia não é só praias. É muito mais do que isso. Organizado pela Região de Turismo do Algarve, o
evento divulga mais de 90 atividades ao ar livre, desde caminhadas, observação de aves, passeios de
burro, balonismo ou até mergulho. Algumas mais calmas, outras que provocam mais adrenalina e
exigem mais perícia. Comece já a escolher as suas preferidas até porque o objetivo do certame é
mesmo que usufrua de praticamente todas as experiências, disponibilizando-as a preços bastante
acessíveis. Concelho: Faro Distrito: Faro
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