
Tours 
 

Dusty 

Um passeio de curta duração mas com muita emoção, é este o objectivo do Dusty.  
Com uma dificuldade técnica media pois passa por terrenos mais ou menos acidentados com 
uma subida ao alto da serra em Montargil, onde poderá desfrutar de uma vista maravilhosa 
sobre a barragem.  
Com a duração de aproximadamente 60 minutos, poderá sentir a adrenalina de ultrapassar os 
mais variados obstáculos, envolto numa paisagem que só encontra neste pequeno canto do 
Alentejo. 

 

 

Lake Tour 

O passeio de meio-dia destina-se a todos os que se desejam aventurar em descobrir 
Montargil.  
Com a duração de aproximadamente 3 horas, para além de paisagens deslumbrantes e da 
sempre agradável passagem da ribeira e da condução junto á Barragem (onde poderá dar um 
mergulho se o tempo assim o permitir), este passeio inclui sempre uma paragem de cerca de 
30m num ponto de interesse, onde poderá descansar um pouco e conhecer melhor o 
verdadeiro Alentejo.  
Desde provas de iguarias regionais como queijos, enchidos e vinhos, a passagem campos onde 
poderá ver tiradores de cortiça (meses Maio a Agosto) utilizando os mesmos métodos de há 
100 anos atrás, este passeio permite-lhe levantar um pouco o véu acerca da rica cultura 
alentejana ao mesmo tempo que lhe permite sentir a emoção de conduzir um veículo todo o 
terreno. 

 

Buggy Safari 

O passeio de dia inteiro tem uma duração aproximada de 6 horas e inclui o almoço num 
restaurante típico na aldeia de Foros do Mocho.  
Este passeio passa por vários pontos estratégicos de Montargil, desde Serras, miradouros 
passagens de rio podendo incluir outro tipo de actividades conforme como a visita a um local 
de tiragem de cortiça, adegas locais , lagares e produtores de azeite e passagem aldeias típicas 
como Foros Do Mocho, Farinha Branca, Vale de vilão. 
Um verdadeiro safari em Montargil. 



 

 

 

Buggy  Adventure 

O Buggy Adventure tem a duração de 2 dias e inclui 3 refeições e dormida num hotel. 
Aventure-se e mergulhe no interior Alentejano á descoberta de trilhos sinuosos que o levam 
de aldeia em aldeia onde vai poder descobrir um pouco da gastronomia e da cultura popular 
da região. O passeio passa pelas aldeias de Farinha Branca, Foros do Arrão, Cansado, Vale de 
Vilão, Foros do Mocho. Desde o almoço tradicional, prova de vinhos e enchidos da região 
propomos-lhe 2 dias cheios de boa disposição e aventura á descoberta do interior Alentejano. 

 

 

Off  Road Camping Tour 

Off Road Camping Tour um conceito mais arrojado, económico e muito divertido e com todas 
a condições onde alem de desfrutarmos de dois dias em que vamos mergulhar não só nos 
trilhos off road por entre montes e vales pela vasta área da freguesia de Montargil e as aldeias 
que dela fazem parte, também vamos mergulhar nas águas da Barragem sempre que o clima o 
permita. Não menos importante que o prazer da condução de um buggy é o convívio de um 
camping onde o convívio e o espirito de equipa em redor de deliciosos e saudáveis barbecues 
ficam bastante fortalecidos. O Verdadeiro desafio Alentejano. 

 

Alentejo Baja 

7 dias por Rios e riachos serpenteiam através de paisagens espectaculares de montanhas e 
pastagens que fazem desta região centro de Portugal rica em flora e fauna. Na primavera, as 
flores são abundantes nos prados com cores espectacular, também de realçar o vasto 
património megalítico e romano da região. Este passeio ao longo da semana passa por varias 
vilas, aldeias e grandes lagos do norte Alentejano como Foros do Mocho, Galveias, Benavila, 
Barragem do Maranhão, Avis, Figueira e Barros, Fronteira, Cabeço de Vide, Alter do Chão. 
Iremos disfrutar do melhor que o interior do Alentejo nos tem para oferecer e partilhar todas 
as experiencias em cada final de dia com os guias e companheiros de tour. 

  

 

 

 



 

 


