PROGRAMA
DE OBSERVAÇÃO
DE AVES NO RIO TEJO
TABELA DE PREÇOS (Programa + Alojamento)
Nº de Pessoas

Preço por Pessoas
(Em quarto singular*)

1

240€

2

165€

3

140€

4

136€

5

127€

6

121€

7

122€

8

118€

9

115€

10

113€

(*)= Noites Extras: 56,00€ Por pessoa
Para preços em Quarto Duplo
por favor consulte-nos

O Programa, que tem uma duração aproximada de 2H30, inclui:
- Viagem no Barco “Rio-a-Dentro”; Visita Guiada por Especialista;
- Binóculos Profissionais; Alojamento; Pequeno-Almoço Buffet;
- Saída Tardia mediante disponibilidade.

Portugal fica situado na região mediterrânica, uma das mais importantes para a biodiversidade à escala mundial. Com
uma enorme variedade e quantidade de habitats, o nosso país apresenta também uma das maiores diversidades de aves
da Europa, com cerca de 360 espécies de ocorrência regular.
Algumas destas espécies são parte constante ou temporária dos habitats do Rio Tejo, junto às Lezírias ribatejanas, onde
as zonas húmidas (estuário, sapais, pauis e zonas de lodo e praias) o tornam num verdadeiro santuário para aves.
Neste Tejo “Ribatejano” existem dezenas de ilhas de todos os tamanhos e feitios, verdadeiros paraísos cheios de vegetação luxuriante. Estas ilhas ou Mouchões como são designadas, são uma das grandes surpresas que o rio Tejo nos reserva.
Como estão rodeadas de água, são quase sempre inacessíveis, misteriosas e desabitadas, lugares fantásticos para a
natureza e para as aves.
Aqui observam-se milhares de aves de diferentes espécies, nomeadamente: Águia-pesqueira, Milhafre-preto,
Águia-calçada, Águia-de-asa-redonda, Cegonha-branca, Garça-vermelha, Garça-real, Garça-branca, Corvomarinho, Guarda-rios, Rouxinol-bravo e Bispo-de-coroa-amarela. Durante o periodo reprodutor, é possível
observar colónias de aves nidificantes, nomeadamente de Abelharucos, de Andorinhas-das-barreiras e de
garças; a espectacular colónia de garças de Escaroupim é de uma enorme importância, não apenas pelo número
de casais envolvidos, mas também pela diversidade de espécies nidificantes: Papa-ratos, Goraz, Carraceiro,
Garça-branca, Garça-real e Colhereiro.
Por último e por contraposição de uma observação efectuada a partir das margens, queremos aqui salientar o quão nos
é difícil transmitir o prazer e as sensações que se obtêm através de uma observação efectuada a partir quer do Rio-aDentro, quer a partir das ilhas desertas e inacessíveis.
Todas as viagens são feitas com todos os cuidados possíveis para não perturbar as aves. O Barco “Rio-a-Dentro” está
equipado com um motor eléctrico, extremamente silencioso e limpo, que o torna amigo do ambiente, pois não liberta
combustíveis e óleos, nem tem qualquer emissão de CO2. Para além do mais, é muito confortável e proporciona uma
vista panorâmica de 360º. O “Rio-a-Dentro” é o meio ideal para uma observação de aves, simultaneamente bela e
responsável.

