
 

 

PIC-NIC NO AZIBO 

O que faremos 

A praia fluvial do Azibo foi a primeira a ser distinguida com a Bandeira Azul e é 

classificada "praia para todos" e "praia acessível", contando com infraestruturas de 

acesso a pessoas portadoras de deficiência e dispõe ainda de todos os equipamentos e 

serviços de apoio a veraneantes, com uma grande diversidade de atividades de lazer e 

diversão, ideal para famílias, amigos e casais. Envolve-a a paisagem protegida da 

Albufeira do Azibo, tornando-a uma zona de rara beleza e enorme riqueza paisagística e 

biológica. Para complementar em grande o seu dia na praia fluvial propomos-lhe um 

belo picnic recheado de coisas boas. 

 

O que está incluído 

• Opção 1 – O recheio do cesto composto por pão, bolo, fruta da época, água, 

sumo, cerveja ou vinho, queijo de ovelha, enchido, sandes mista e compota 

caseira. 

• Opção 2 – Para alem do recheio pode optar por comprar  os seguintes bens 

artesanais: cesta de vime, navalha de Palaçoulo, copo de barro, franco para 

compota e uma toalha. 

 

Onde estaremos 

O local pode ser sugerido por nós ou escolhido pelo cliente. 

 

O que mais deve saber 

Na opção 1, o cliente deixa uma caução no valor dos bens artesanais, que é devolvido 

no fim do picnic após a devolução dos bens. Na opção 2 o cliente compra os bens 

artesanais e os nossos serviços terminam após a entrega da cesta. 

 

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 

• 15€ por pessoa (mais de 12 anos); 

• O preço dos bens artesanais é de 20€ por cada grupo de 4 pessoas; 

• 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 


