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ALENTEJO CONCIERGE
Um dia conhecemos o Silvestre. Nascido em Santiago do
Cacém, depois de trabalhar em várias áreas diferentes
ele decidiu seguir a sua vocação: o Alentejo em toda a sua
plenitude.
Ele é aquilo a que chamamos “um filho da terra”.
Apaixonado pela natureza, pelo desporto e por todas
as nuances que se encontram no Alentejo, o Silvestre
desenvolve atividades à medida do gosto de cada um,
para que cada pessoa tenha a sua experiência única.
Fale com ele. Diga-lhe quais as suas preferências e ele
encontrará a experiência ideal para si.

One day we met Silvestre. Born in Santiago do Cacém,
after working in several different areas he decided to
follow his vocation: the Alentejo in all its plenitude.
He is what we call “a son of this land.” Passionate about
nature, sport and all the nuances found in the Alentejo,
Silvestre develops activities tailored to each person’s
taste, so that each person has their unique experience.
Talk to him. Tell him what your preferences are and he’ll
find the right experience for you.

DESCOBRIR O ALENTEJO DE JEEP
DISCOVER ALENTEJO IN A JEEP
9:00 – 13:00 4h
Max. 4 adultos e 2 crianças
Max. 4 adults and 2 children
199€ 2 pax | 279€ 3 pax | 379€ 4 pax
Descubra o Montado Alentejano e montanhas, barragens,
praias, dunas e a Ilha do Pessegueiro.
Partida do hotel em direção aos campos de cortiça,
caminhe pelas montanhas em direção à barragem. Visite
as praias a norte de Porto Covo e a praia da Ilha do
Pessegueiro.
Inclui: snack, seguro, guia e jipe.
Discover the Alentejo Montado and mountains, dam,
beaches, dunes and Ilha do Pessegueiro.
Departure from the hotel towards the cork fields, walk
through the mountains towards the dam. Visit the
beaches north of Porto Covo and the beach of Ilha do
Pessegueiro.
Includes: snack, insurance, guide and jeep.
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E-BIKE POR SANTIAGO
SANTIAGO BY E-BIKE
Min. 2 pax Max. 8 pax 4h
200€ 2 pax | 220€ 3 pax | 290€ 4 pax | 355€ 5 pax |
420€ 6 pax | 490€ 7 pax | 555€ 8 pax
Visita guiada por Santiago do Cacém com E-Bikes de
estrada, passando pelo moinho de vento, ruínas romanas,
pedreira, convento (aproximadamente 20 km).
Guided tour with All road E-Bikes through Santiago
do Cacém, visiting the windmill, Roman Ruins, quarry,
convent (approximately 20 km).
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PASSEIOS PELA NATUREZA
NATURE WALKS
4h
159€ 1 pax | 220€ 2 pax
Nesta visita guiada terá oportunidade de observar várias
espécies animais (em particular aves) no seu habitat
natural, dependendo da época do ano. A Reserva Natural
de Santo André e da Lagoa de Sancha são passagens
obrigatórias.
On this guided tour you will have the opportunity to
observe various animal species (particularly birds) in
their natural habitat, depending on the time of year.
Santo André Nature Reserve and Lagoa de Sancha are
mandatory passages.

32

HIKING EM SANTIAGO DO CACÉM
HIKING IN SANTIAGO DO CACÉM
Min. 2 pax Max. 12 pax
6 - 10 km 3h
40€ por pessoa • per person
Por Santiago do Cacém - locais mais emblemáticos da
cidade e os produtores locais.
Inclui: snack com produtos locais no meio do percurso.
By Santiago do Cacém - most emblematic places of the
city and local producers.
Includes: snack with local produce midway.

