Querem viver
experiências
inesquecíveis,
repletas de
emoção, e na
natureza da
Foz do Arelho?

NA QUINTA DA FOZ
HÁ MUITO PARA
VIVER E APRECIAR…
Desde espetáculos com aves de rapina, apicultura, tiro com arco,
piqueniques românticos na natureza, roteiros vínicos e outras
experiências únicas para viver a dois, em grupo, com amigos ou
em família.
Tudo isto e, ainda mais, numa Quinta encantada por pavões, rãs,
imensos pássaros, cavalos, abelhas, gansos e patos, grilos, lagartixas,
joaninhas, pirilampos, um burro e muitos outros animais.

Até 20 de Outubro de 2018, há
muitas experiências e atividades
para fazer na Foz do Arelho.
Mapa da Quinta da Foz

* Grupo | Mínimo de 10 pessoas.
** Family & friends | 4 pessoas.
*** A dois | 2 pessoas.
A inscrição é obrigatória em todas as atividades.
A inscrição, nas atividades, deve ser efetuada com 48h de antecedência.
+351 969 785 047
quintadafoz@sapo.pt

Experiências
de Apicultura
Workshop de apicultura
Venham conhecer o maravilhoso mundo das abelhas.
Albert Einstein afirmava:
“Quando as abelhas desaparecerem da Terra,
o Homem terá apenas quatro anos de vida.”
Grupo*
1 hora
19€/pax
No espaço apícola da Quinta

Visita ao apiário
Vistam-se de apicultores!
Depois de trajarem a rigor, para visitar o apiário, venham conviver
com a família das abelhas e terminem esta experiência com uma
fantástica degustação de mel, saborosos favos e chás da Quinta.

Family & friends**
2 horas e 30 minutos
200€
Na Quinta e seu apiário

Apicultura romântica
Sabem qual a origem da expressão “Lua de Mel”?
Numa magnífica experiência a dois, vistam o fato de apicultores
e venham visitar o apiário da Quinta.
Após esta aventura, degustem alguns dos produtos da colmeia
(doces, nutritivos, terapêuticos ou afrodisíacos)!
A dois***
2 horas e 30 minutos
100€/pax
Na Quinta e seu apiário

Roteiro
Vínico

Expedição vínica
sobre a região
Oeste de Portugal

Será fascinante passar umas horas a degustar e a conhecer,
na Quinta da Foz, os exemplos mais emblemáticos das sete
notáveis rotas vitivinícolas da região Oeste de Portugal.
Vamos contar histórias com vinhos e muita tradição!
A dois***
Family & friends**
Grupo*
3 horas
55€/pax***
180€**
35€/pax*
Pela Quinta

Piqueniques
gourmet
Uma experiência gastronómica na
Quinta que pode ser customizada a
gosto, enquanto desfrutam de paisagens
deslumbrantes e de uma cesta apetitosa.
Definam, a partir das diversas sugestões
disponíveis, quais as opções que devem
completar a vossa cesta de verga:
3 finger foods + 1 salada
+ 1 prato quente em panelinha
+ 1 sobremesa + espetadas de fruta.

A dois***
Family & friends**
Grupo*
48€***
86€**
19€/pax*
Por toda a Quinta

Experiências
de Tiro com Arco
Atelier de tiro com arco
Aprendam a ser verdadeiros arqueiros. Saibam qual a melhor
abordagem, postura e coordenação no tiro com arco, fazendo
um torneio em grupo.
Grupo*
2 horas
15€/pax
Na Quinta e seu picadeiro

Aventura noturna de tiro com arco
Descubram, num ambiente ancestral e noturno,
a nobre arte do tiro com arco.
Não vão faltar as tochas, o torneio e a degustação de chás,
licores e bolinhos antigos e regionais.
Grupo*
3 horas
30€/pax
Numa noite no picadeiro
da Quinta

Tiro com arco a dois
A experiência do tiro com arco,
para duas pessoas, permitirá compor flechas com
penas, degustar chás e bolinhos regionais
e aprender técnicas inimagináveis.
A dois***
3 horas
75€
Na Quinta
ou no seu
picadeiro

Jornadas de tiro com arco
Um arqueiro de renome junta-se a vós!
Vão desenvolver um torneio notável, após
desvendarem técnicas ancestrais, ao mesmo tempo
que provam chás e bolinhos regionais.

Family & friends
2 horas
150€
No pátio ou no picadeiro da Quinta

Sensibilização ambiental
Venham conhecer duas aves de rapina com muita
personalidade e histórias para contar.
Inclui demonstração de voo livre.
Grupo*
1 hora
15€/pax
Anfiteatro da Quinta

Sensibilização ambiental
com exposição
Conheçam aves de rapina, com histórias e fisionomias
distintas. Conversem com o falcoeiro e fiquem a saber
como interagir com tão nobres animais.
Inclui demonstração de voo livre.
Grupo*
1 hora
20€/pax
Anfiteatro da Quinta

Treino de falcoaria, vivido na primeira
pessoa, com voo participado
Venham experimentar treinar aves de rapina e associem-se
a um voo onde poderão sentir a emoção de contemplar
uma ave a voar.

Family & friends **
2 horas
150€
Pela Quinta

Falcoaria romântica
Momentos românticos, vividos a dois, onde a prática da
falcoaria vai ser memorável. Inclui voos livres em follow me
e prova de chá e bolinhos regionais na companhia de, pelo
menos, quatro aves de rapina.
A dois***
2 horas e 30 minutos
90€/pax
Pelos espaços exteriores
e numa sala peculiar da Quinta
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Largo do Arraial, Quinta da Foz,
2500-457 Foz do Arelho . Portugal
+351 969 785 047
www.quintafozarelho.com
quintadafoz@sapo.pt
Siga-nos
/quintafozarelho

