APANHA DA CEREJA
O que faremos
A cereja é um dos principais produtos agrícolas da Terra Quente Trasmontana e como
tal também tem uma expressão considerável em Podence. Atualmente muitas pessoas
do litoral português aproveitam as subidas de temperatura de maio e junho para
conciliar um agradável passeio com a compra de cerejas para levar a amigos e familiares.
Com este programa, vão poder visitar um pomar e colher um cesto de cerejas
diretamente do Pomar e de forma gratuita. Pelo meio da jornada jogaremos alguns
jogos tradicionais e faremos uma pequena merenda no campo.

O que está incluído
•
•
•
•

Visita a um pomar;
1kg de cerejas;
Jogos tradicionais;
Merenda.

Onde estaremos
Iremos passar por um pomar em Podence.

O que mais deve saber
Deve levar calçado confortável para andar no campo.

Disponibilidade
As atividades dependem da disponibilidade dos animadores. Ligue-nos para o
914634110 ou preencha o pedido de reserva clicando em RESERVAR na nossa página de
experiências para consulta a nossa disponibilidade.

Política de reserva e cancelamento
As reservas das experiências devem ser realizadas com a maior antecedência possível
(24 horas no mínimo). As reservas diretas podem ser feitas por telemóvel para o
914634110, por correio eletrónico para o endereço quintadopomarazibo@gmail.com
ou através do formulário de reserva disponível em quintadopomar.com. O número
mínimo de participantes nas experiências e programas temáticos é de 2 pessoas. A
reserva concretiza-se mediante o adiantamento de 50% valor total da experiência
efetuado através de transferência bancaria para o IBAN que é disponibilizado apos o
primeiro contacto do cliente. Os restantes 50% são cobrados diretamente na Quinta do
Pomar, antes do início da experiência. Os participantes inscritos nas experiências que
desejem cancelar as mesmas, deverão fazê-lo com uma antecedência de 48 horas (2 dia)
por telemóvel ou correio eletrónico.

Preços
•
•
•
•

12€ por jovem e adulto (mais de 12 anos);
6€ por criança (até 12 anos);
Desconto de 25% para grupos superiores a 11 pessoas;
Desconto de 50% para grupos superiores a 21 pessoas.

Consulte a versão integral dos termos e condições na nossa página de experiências

