Há sempre um Alentejo dentro de cada Caminheiro
Sempre com um trilho a seguir
Sempre com uma paisagem deslumbrante
Sempre com emoções vibrantes
Podemos olhar as largas estepes do sul
Podemos percorrer uma exclusiva costa atlântica
Podemos calcorrear montes de sobreiros e azinheiras
Sim, podemos !
E podemos chegar ao Alto Alentejo
Onde o sumptuoso Rio Tejo liga-nos à Beira
Onde se avistam montanhas ao longe
Onde altos penedos vigiam este território imenso
Onde a Natureza e a Cultura se uniram
Como se de um privilégio se tratasse
Sim, é mesmo um privilégio !
Alto Alentejo - Aqui sente-se a Natureza.

Os concelhos de Nisa e Gavião estão situados
no Alto Alentejo, mesmo junto ao Rio Tejo.
Vindo de Lisboa ou Porto
Siga pela A1 até à saída 7 e siga pela A23.
Siga então pela A23 e saia na saída 15 em
direção a Alpalhão e depois Nisa ou na saída
13 em direção a Belver e Gavião.

PORTO

AVEIRO

COIMBRA

GAVIÃO
Vindo do Sul
NISA
Tome a A6 direção Estremoz e saia na saída 7
PORTALEGRE
LISBOA
em direção a Portalegre pelo IP2. Siga depois
SETÚBAL
para Alpalhão e depois Nisa ou Gavião.
ÉVORA
Coordenadas para GPS
Posto de Turismo de Nisa N39º30’57’’ W07º38’57’
BEJA
Cemitério do Arneiro N39º36’28’’ W07º41’45’’
Castelo de Amieira do Tejo N39º30’30’’ W07º48’57’’
Hotel Monte Filipe N29º24’46’’ W07º37’19’’
FARO
Praia do Alamal N39º29’17’’ W07º58’06’’
Castelo de Belver N39º29’36’’ W07º57’38’’

Portugal Walking Festival ALENTEJO FEEL NATURE 2015
Festival Internacional de Passeios Pedestres
é uma iniciativa da CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo
em parceria com os Municípios de Nisa e Gavião e organização e promoção
da SAL Sistemas de Ar Livre.
Este acontecimento tem como objectivo a promoção e divulgação do
território do Alto Alentejo como destino privilegiado para a prática do
Turismo de Natureza, com particular destaque para os Passeios Pedestres.
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PORTUGAL

WALKING

FESTIVAL
Informações e inscrições em
www.portugalwalkingfestival.com/alentejofeelnature2015

Portugal Walking Festival e Walking Portugal são marcas registadas e protegidas por lei.

Portugal Walking Festival
ALENTEJO FEEL NATURE 2015
Festival Internacional de Passeios Pedestres

5, 6, 7 Junho - Nisa e Gavião
O Alto Alentejo apresenta-se como um território de
paisagens sublimes com relevo muito diversificado, desde
as zonas planas, de campina e de leitos de cheia, até à mais
alta elevação, na Serra de São Mamede.

Inscrições
São obrigatórias e devem ser feitas antecipadamente no website
oficial do evento ou no local, em caso de disponibilidade de
lugares.

16:30h - Passeio Cultural Urbano em Nisa
Início no Posto de Turismo de Nisa
18:00h – Acolhimento no Posto de Turismo de Nisa

Preços de Participação

18:15h - Cerimónia de Abertura em Nisa

Bilhete Festival - 30,00€
Bilhete Festival Promoção (primeiros 100) - 25,00€
Inclui Jantar de Sábado, Certificado e Produto Regional
Bilhete Passeio Pedestre (um dia) - 5,00€
Inclui Certificado e Produto Regional

20:00h - Jantar em Gavião (Belver)
Sábado 6 Junho 2015
Programa Portas de Rodão
09:45h - Encontro em Cemitério do Arneiro, Freg Santana, Nisa

Os traços de património construído e cultura imaterial que
se descobrem, em cada povoado e pelos campos fora, são
a valiosa herança dos muitos povoadores que escolheram
esta região como seu local de acolhimento.

Alojamento
Faça diretamente as suas reservas de alojamento nos
estabelecimentos hoteleiros parceiros indicados no website e
refira que participa no Festival para ter acesso a eventuais
tarifas especiais.

Este é um destino de excelência para a prática do Turismo
de Natureza, sendo os Passeios Pedestres uma das
principais atrações, dentro de uma bem infraestruturada
rede de percursos em diferentes municípios, apoiada pela
iniciativa Provere InMotion – Alentejo Feel Nature. Com
esta rede será possível criar programas de vários dias de
caminhadas, conhecendo uma região que se tem mantido
autêntica e quase secreta nos seus espaços naturais.

Refeições
Os almoços devem ser volantes e da responsabilidade dos
participantes. O jantar de Sábado está incluído no preço do
bilhete e o jantar de Sexta Feira é opcional com marcação na
inscrição.

O Portugal Walking Festival – Alentejo Feel Nature 2015 é
uma das boas razões para começar a conhecer este
território, pelo que o convidamos a fazer do Alto Alentejo,
mais propriamente de Nisa e de Gavião, o seu destino de
lazer no primeiro fim de semana de Junho de 2015.

Seguros
As atividades estão cobertas com Seguro de Responsabilidade
Civil e Seguro de Acidentes Pessoais. A organização turística do
evento é da responsabilidade da SAL Sistemas de Ar Livre com
RNAAT 28/2003 e RNAVT 5107 do Turismo de Portugal IP.

Aceite este convite e ponha-se a andar !

Sexta Feira 5 Junho 2015

Transportes
Os transportes de ida e regresso são da responsabilidade dos
participantes. Os acessos aos locais de concentração para o
início dos passeios é da responsabilidade dos participantes.

Como saber mais ?
www.portugalwalkingfestival.com/alentejofeelnature2015

10:00h - Saída do passeio “Subir às Portas de Rodão”
Baseado no ‘NIS PR4 Trilhos do Conhal’
17:00h - Final previsto do passeio
20:00h - Jantar de Festa em Nisa (Alpalhão) Hotel Monte Filipe
Programa Rio Tejo
10:45h - Encontro em Castelo de Amieira do Tejo
11:00h - Saída do passeio “O Tejo a Seus Pés”
Baseado no ‘NIS PR1 Trilhos das Jans’
16:00h - Final previsto do passeio
20:00h - Jantar Festa em Nisa (Alpalhão) Hotel Monte Filipe
Domingo 7 Junho 2015
09:30h - Concentração na Praia do Alamal
10:00h - Saída em autocarro para Castelo de Belver
10:30h - Brinde ao Alentejo
11:00h - Saída do passeio “Belver e o Espelho do Tejo”
Baseado no ‘GAV PR1 Arribas do Tejo’
16:00h/17:00 - Final previsto do passeio
17:30h - Cerimónia de Encerramento na Praia do Alamal

Informações e inscrições em
www.portugalwalkingfestival.com/alentejofeelnature2015

