1º dia - Transfer Lisboa - Portel ( 200 km )
Transfer, em mini bus, de Lisboa até Portel. Estadia no Hotel Refugio da Vila, em quartos
duplos,

com

pequeno-almoço.

Os

quartos

estão

equipados

com

TV

e

AC

(http://www.refugiodavila.com/)

2º dia - Alqueva – Alqueva
Manhã destinada a tomar contacto com os cavalos no picadeiro da Herdade do Outeiro.
Almoço num restaurante em Alqueva. À tarde, circuito nos arredores de Alqueva, para
adaptação aos cavalos. O jantar será servido no restaurante O bem Disposto em Moura.
Dormida no Hotel Refugio da Vila.

3º dia – Alqueva – Amareleja
Saída de Alqueva em direcção a Este, passando no paredão da barragem e seguindo por
caminhos variados sempre com um enorme espelho de agua como paisagem de fundo. A meio
do dia o percurso segue em direcção à Amareleja em paisagem fundamentalmente agrícola, ao
longo de extensos Olivais. Dormida e jantar no Hotel Horta da Moura em Monsaraz.

4º dia – Amareleja - Mourão
Saída por um pinhal em direcção a Norte para a encontrar a passagem do Rio Ardila mais
adiante. Paisagem soberba sobre o rio e sobre o lago! Segue-se em estrada boa,
acompanhada por montado disperso, tendo Espanha logo ao nosso lado direito e a barragem à
esquerda. Ao chegar ao final da jornada diária já se pode deslumbrar, ao longe, o castelo
Medieval de Monsaraz. Os cavalos pernoitam no campo e os cavaleiros vão dormir ao Hotel

Horta da Moura em Monsaraz. Nesse dia o jantar será num restaurante no interior das
muralhas do castelo Monsaraz.

5º dia – Mourão – Monsaraz
Todo o dia será em direcção à povoação medieval de Monsaraz, deixando as muralhas do
castelo de Mourão à esquerda e encontrando um enorme espelho de água na base do planalto
de Monsaraz . Iniciamos a subida para o castelo, para no final rematar com uma das melhores
vistas da região sobre o Grande Lago. Visita a cavalo pelo castelo de Monsaraz e dormida no
Hotel Horta da Moura.

6º dia – Monsaraz – S. Marcos do Campo
Deixamos o castelo medieval e partimos em direcção a Sudoeste, tendo a barragem do nosso
lado esquerdo. Até S. Marcos do Campo acompanha-nos uma paisagem de grandes campos
de cultivo e algum gado. Presenciarão paisagens inesquecíveis sobre a barragem. Dormida no
Hotel Refugio da Vila em Portel.

7º dia - S. Marcos do Campo - Alqueva
Inicio do dia em direcção à barragem, encontrando magnificas vistas, onde os campos acabam
e o lago começa. Após alguns Kms o percurso muda de rumo e de paisagem, passando por
uma zona mais acidentada de montado denso até chegar à aldeia da Amieira. Almoço num
restaurante típico e prossegue-se, sempre junto ao lago até à Herdade do Outeiro em Alqueva.
Dormida e jantar no Refugio da Vila.

8º dia - Transfer Portel - Lisboa ( 200 km )

