
— ATIVIDADES

ALGARVE
RACE RESORT

TRILHO DOS PICOS |  MARMELETE
Um passeio pela natureza deslumbrante da Serra de 
Monchique que revela um lado especial do Algarve. A 
atividade começa pelas 9h30 e tem uma duração de 
cerca de 3h30. Aconselha-se a utilização de botas de 
montanha ou ténis, bastões e roupa adequada ao clima. 
Sendo uma atividade com alguma intensidade física, é 
também aconselhado levar alguns snacks a seu gosto. A 
empresa organizadora dispõe de um garrafão para poder 
encher o seu cantil com água ao longo da caminhada.

Distância : 10 km
Dificuldade : •••••••
Duração : 3.30h
Preço : 10€ PP — Crianças até 12 anos pagam 5€

— EXTRAS
Almoço | Restaurante Típico – A Tasca do Petrol
Entradas típicas, pratos típicos da época à escolha, vinho 
à discrição, sobremesa (doce ou fruta), café e copinho 
(medronho ou melosa).
Menu vegetariano disponível (a pedido).
Almoço : 16€ PP  |  Caminhada + Almoço : 25€ PP

ROTA DO PASTOR
quimeratravelexperiences.com

Uma viagem que o leverará por paisagens únicas da 
região sul de Portugal. Alcançando o topo da Foia conse-
guirá ver até ao mar. Este percurso, combina história com 
natureza. Percorrendo carreiros de pastorícia observam-
-se socalcos feitos pelo homem para segurar as terras e 
criar espaços aráveis em zonas anteriormente inóspitas. 
Atravesse pequenos cursos de água rodeados por diver-
sas espécies de árvores e vegetação tais como o casta-
nheiro, espinheiro-alvar, sobreiro, salgueiro, estevas, 
sargaços, rosmaninho, tojo, entre outros. Por entre a 
natureza costuma ser possível observar diversas espécies 
de aves. Este tour com guia inclui fruta da época, água, 
seguro e pick-up / drop-o� em ponto a combinar.

Distância : 12 km
Dificuldade : •••••
Duração : 4h
Preço : 30€ PP — Crianças até 12 anos pagam 10€

MONCHIQUE |  PARQUE DA MINA
parquedamina.com

Viaje no tempo, recuando algumas centenas de anos 
atrás e descubra o modo de vida de outrora. É possível 
fazer uma visita rápida, de meio dia ou de dia completo. 
É possível complementar a visita com um peddy paper 
ou outras atividades a combinar.

Horário : 10h — 19h
Preço : 12€ PP

ZOOMARINE ALGARVE
zoomarine.pt

Assista a apresentações com golfinhos, focas, leões mari-
nhos, aves tropicais e de rapina. Existe também um 
incrível aquário com tubarões, vários habitats, 4D 
Cinema, diferentes atrações e diversões, piscinas e a 
Zoomarine Beach. As inúmeras áreas e possibilidades 
tornarão a sua visita inesquecível.

Preço : 32€ PP — Crianças até 10 anos pagam 23€

ZOO DE LAGOS
zoolagos.com

Desfrute de um dia fantástico entre 150 espécies animais 
em habitats naturalísticos. Um excelente programa para 
famílias. 

Preço : 18€ PP — Séniores pagam 16€ e crianças dos 4-11 
anos pagam 14€

SIDECAR TOURS
bikemyside.com

Um tour privado pelo oeste do Algarve a bordo de uma 
moto vintage. Um passeio com guia e com pausas para 
degustações na Quinta dos Vales Wine Estate. Poderá 
escolher entre andar na garupa ou num sidecar. É ainda 
possível ajustar o seu itinerário de acordo com as suas 
preferências.

Duração : 3h — 4h
Preço : 150€ 2P

ALGARVE DISCOVERY
algarvediscovery.com

Desde passeios de barco às grutas, tours de jeep, a 
passeios a pé com guia, existem inúmeras opções para 
tornar a sua estadia no Algarve memorável. 

KAYAK TOURS
pt.kayaktours.com.pt/

Um divertido tour para partir à descoberta da incrível 
costa de Lagos. Um passeio de kayak pelo mar onde 
poderá ver as bonitas falésias, grutas e praias escondidas.

PERCURSOS BTT
Em torno do hotel existem diversos percursos de BTT nos 
quais se poderá aventurar a descobrir a Serra de Monchi-
que. Traga a sua bicicleta ou contacte-nos para alugar 
uma e começe a sua aventura! Teremos muito gosto em 
ajudá-lo a organizar esta atividade e descobrir a natureza 
que nos rodeia. 

PROVAS DE VINHOS
QUINTA DA PENINA |  PENINA, ALVOR
vinhosportimao.com

Na Quinta da Penina toda a produção é controlada e as 
videiras submetidas ao controle da maturação para que a 
qualidade destes especiais vinhos seja sempre assegurada.

+351 282 491 070

PROVAS DE VINHOS
QUINTA DO FRANCÊS |  SÍTIO DA 
DOBRA ODELOUCA, SILVES
quintadofrances.com

A Quinta do Francês é uma propriedade familiar, com 8 
hectares de vinha, situada nos vales de Silves, a caminho 
da Serra de Monchique, na ribeira de Odelouca, na região 
mais ao sul de Portugal, o Algarve.

+351 282 106 303

PROVAS DE VINHOS
QUINTA DOS VALES -  WINE ESTATE |  
ESTOMBAR, LAGOA
quintadosvales.pt

A Quinta dos Vales tem mais de 200.000 m2 de vinhas 
plantadas, onde as castas únicas portuguesas florescem 
juntamente com variedades internacionais que se adapta-
ram ao clima e solo tão próprios da região.

+351 282 431 036  

SKYDIBE SEVEN ALGARVE
skydiveseven.pt

Preço : 3500m 148,90€ PP | 4200m 175,90€ PP |   
5000m 198,90€ PP

PARA RESERVA OU MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE A RECEÇÃO.


