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Programa

Início: 28 de junho Passeio Fotográfico - Alcácer do Sal - Carrasqueira

Os passeios fotográficos Clube Millennium bcp, em parceria com a WS8A, proporcionam o encontro de todos
quantos gostam de fotografia, sejam amadores iniciados, praticantes experientes ou até profissionais. Os nossos
passeios fotográficos são “desenhados” por fotógrafos para fotógrafos. Desde o conceito geral, trajetos, pontos
de paragem mais importantes, até ao mais pequeno detalhe (como as refeições e o conforto), tudo é estudado
para proporcionar o melhor ao participante
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para proporcionar o melhor ao participante.

Um passeio fluvial num galeão:
Embarque connosco num Galeão do Sal
https://www.youtube.com/watch?v=bw2fcV0U9j0
e viaje entre o canal de Alcácer do Sal e a baía de
Setúbal, onde o Sado encontra o Oceano
Atlântico. A Reserva apresenta, para além de uma beleza arrebatadora, uma grande diversidade de paisagens e
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uma riqueza natural única, servindo de refúgio a centenas de espécies animais que ali encontram segurança e
alimento. Mas a presença humana, há pelo menos cinco mil anos, deixou também na região um relevante
património construído, quer se fale dos Fornos Romanos ou da Feitoria Fenícia de Abul.

Roteiro do dia:
O nosso passeio começa cedo com o embarque
no autopullman em Lisboa pelas 08h00. Quando
chegados a Alcácer iremos de imediato para o cais
onde embarcaremos Durante aproximadamente 3 horas iremos desfrutar de uma beleza fantástica e únicaonde embarcaremos. Durante aproximadamente 3 horas iremos desfrutar de uma beleza fantástica e única,
grande motivo fotográfico de natureza e vida selvagem. Chegada a hora do almoço será a vez da excelente
gastronomia alentejana ser o tema principal. Um almoço típico, servido por um dos melhores restaurantes da
cidade, espera por si. Um pequeno passeio pedestre pelo centro histórico de Alcácer irá ajudar a digestão, mas
também será um motivo importante para fotografar algumas das “joias” mais importantes desta magnífica
cidade de origens mouriscas. Finalmente partimos para a aldeia da Carrasqueira. A tarde e o seu final darão
excelentes motivos fotográficos, para que todos possam criar um verdadeiro portfolio de imagens!
Regressamos ao princípio da noite a Lisboa.

Custos Custo Total: €40,43, a ser debitado em 25/06.

O que está incluído:
Viagem de autopullman Lisboa - Alcácer - Carrasqueira – Lisboa;
Passeio fluvial de meio-dia no Sado (serviço da CM Alcácer do Sal);
Guia-animador durante o passeio fluvial (serviço da CM Alcácer do Sal);
Almoço (inclui: entrada, prato principal, sobremesa, café, vinho (da casa), cerveja, sumos ou águas; não 
inclui digestivos);

Diversos

inclui digestivos);
Uma equipa de apoio Studio8A liderada pelos fotógrafos Nuno Leitão e Paulo Roberto.

Inscrições limitadas e até 15 de junho. No dia 18 do mesmo mês, informaremos os associados cujas 
inscrições forem consideradas.
Para mais informações, contactar: Nuno Marques (910 766 072) ou Studio8a (217 960 007).
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo real.
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