Segunda edição decorre de 13 a 22 de maio

ALGARVE NATURE WEEK ESTÁ DE VOLTA
A semana mais natural do Algarve está de volta de 13 a 22 de maio e traz uma mão cheia de
novidades. Esta é a segunda edição da Algarve Nature Week, uma iniciativa única no sul do
país promovida pela Região de Turismo do Algarve (RTA), em parceria com a Câmara
Municipal de Loulé, com o objetivo de diversificar a oferta do destino e impulsionar o turismo
de natureza. Este ano há mais um dia de evento e uma eco meia maratona que se junta ao
extenso programa de animação ao ar livre.
Batismos de mergulho e de surf, interação com burros e cavalos, observação de aves e
cetáceos, passeios de bicicleta, caminhadas pela serra e passeios de barco pela Ria Formosa
e pelas grutas e algares da região são apenas alguns exemplos das atividades que estarão
disponíveis a preços especiais durante o evento e que podem ser consultadas no sítio oficial
da Internet, em www.algarvenatureweek.pt, agora reestruturado ao nível da imagem e
conteúdos. Em 2016, as novidades digitais incluem também a ativação da página de
Facebook e a criação de uma conta na rede social Instagram para incentivar a partilha do
evento e do ambiente natural do Algarve por via da fotografia.
Mas as boas-novas não ficam por aqui. Este ano foi aberta a participação na iniciativa a
agências de viagens que proporcionarão ofertas mais completas de experiências que
contemplam também pacotes com alojamento.
A Mostra de Natureza da Algarve Nature Week acontece este ano logo nos três primeiros
dias, de 13 a 15 de maio, no Passeio das Dunas de Quarteira, em Loulé, onde estarão
representadas entidades, empresas de animação turística com muitas atividades nos mais
diversos ambientes naturais e produtores locais com mostra de produtos e artesanato. A
entrada na mostra é livre e todas as atividades são gratuitas no dia 13.
E pela primeira vez a Eco Meia Maratona de Vilamoura surgirá integrada na Algarve Nature
Week, arrancando no dia 14 de maio do Passeio das Dunas de Quarteira, ao qual os atletas
regressarão tempo depois para se conhecerem os vencedores da segunda edição da prova.
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«Esta parceria entre a RTA, a Câmara Municipal de Loulé e a organização da prova
constitui mais um motivo de atração para a Algarve Nature Week, levando ao local
privilegiado da mostra um maior número de visitantes e de atletas. Recordo que em
2015 participaram na prova mais de 1000 pessoas. Esta é uma excelente forma de
realçarmos as características do Algarve para o turismo desportivo e de natureza»,
afirma o presidente da RTA, Desidério Silva.
Em simultâneo, no mesmo local e na envolvente da Mostra de Natureza, vai decorrer a partir
das 10h00 o evento para crianças «Brincar ao Atletismo», organizado em colaboração com o
Centro Desportivo de Quarteira.
«Se os números da primeira edição da Algarve Nature Week não deixam margem
para dúvidas, com 130 experiências ao ar livre, 6000 visitantes e 60 expositores na
Mostra de Natureza, este ano, com todas estas novidades, o evento terá redobrado
sucesso e o Algarve será o centro das atenções dos amantes da natureza durante
dez dias», refere Desidério Silva.
No sítio oficial da Internet já se podem consultar muitas das experiências das 55 empresas
inscritas até ao momento, ficando disponíveis a partir de março todas as ofertas de
atividades ao ar livre do evento que celebra a natureza no Algarve.
A segunda edição da Algarve Nature Week é organizada pela RTA, em parceria com a
Câmara Municipal de Loulé, Turismo de Portugal, Associação Turismo do Algarve, Junta de
Freguesia de Quarteira, Inframoura, Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE),
e das Associações de Desenvolvimento Local Vicentina, In Loco e Terras do Baixo Guadiana.

A Algarve Nature Week na Internet:
https://www.facebook.com/algarvenatureweek
https://www.instagram.com/algarvenatureweek
http://www.algarvenatureweek.pt
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