3º ANIVERSÁRIO DO PARQUE DE AUTOCARAVANAS DA PALMEIRA ALBUFEIRA

VISITAR ALBUFEIRA EM SETEMBRO - FIM DE SEMANA DE 18 A 20
Albufeira impõem-se essencialmente pelas suas praias e embora perduram, na zona mais antiga, as ruelas estreitas
do período Árabe, o velho castelo e as casas muito brancas com as suas açoteias e arcos, a cidade transformou-se
ao ritmo do desenvolvimento turístico, sendo hoje um destino de eleição.
O sol, o mar, o clima, a gastronomia, onde o peixe é rei, aliados a uma vida noturna multicultural, transformaram
uma pequena localidade de pescadores numa estância de renome internacional.
Caminhando pelas praias podemos encontrar os Olheiros de Água Doce que são nascentes de água doce que
brotam do areal. Encontram-se entre a Praia dos Olhos de Água, caminhando para nascente até à Praia do Barranco
das Belharucas, sendo mais de cem, apenas visíveis durante a maré baixa. Um fenómeno único e de rara beleza
natural.
Para quem, além do mar, procura conhecer o lado mais calmo e natural é em Paderne que encontra os percursos
pedestres, as ribeiras de Algibre e de Quarteira e seus açudes, com a tranquilidade de uma aldeia rural.
Também a Lagoa dos Salgados é um refúgio ao bulício citadino.
Com a colaboração da Associação Autocaravanista de Portugal – CPA, o Parque de Autocaravanas da
Palmeira vai festejar o seu

estadia completa
que assinala a data.

3º Aniversário, oferecendo duas noites (18 e 19) de

a todos os autocaravanistas que desejem associar-se ao almoço comemorativo
Coordenadas N 37º 05' 53" W 8º 14' 36"

Ementa
Grelhada mista de peixe, batata cozida e salada à
Algarvia
Fruta da época
Vinho tinto e branco, sumos, água e refrigerantes

Bolo de Aniversário e espumante

VALOR DE INSCRIÇÃO NO ALMOÇO 15€
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: Fazer chegar à Secretaria
do CPA até 16 de Setembro, inclusive, através do
endereço eletrónico (geral@cpa-autocaravanas.com e o
comprovativo do pagamento da inscrição, sem o que
não será considerada a inscrição.
FORMA DE PAGAMENTO: Por transferência bancária:
NIB - 003 506 980 001 451 653 050 (CGD) – não
esquecer de enviar comprovativo da transferência
dentro do prazo. Fornecer nº de pessoas e matricula da
autocaravana
NOTAS:

O programa pode estar sujeito a alterações
Pelo facto da Secretaria do CPA estar encerrada no mês
de Agosto qualquer informação adicional pode ser
obtida através do telem.919801220

