
LEISURE

Não se deixe ficar pela estadia no Ozadi Tavira Hotel. Viva connosco uma experiência única que vai tornar os seus dias no 

Algarve ainda mais especiais.

A pensar em si e no melhor para os seus tempos livres, criámos experiências fantásticas das quais nunca se vai esquecer. 

A dois, em família ou com os amigos, bem-vindo às OZADI EXPERIENCES!

FITNESS NATURE

NATURE

 ESCOLHA O TEMA.. .  NÓS TRATAMOS DA EXPERIÊNCIA!

OZADI 

EXPERIENCES



FITNESS

EXPERIENCES

• RUNNING • 



FITNESS EXPERIENCES

RUNNING

DURAÇÃO:  1h00               LOCAL:  Salinas de Tavira e Barrocal Algarvio                    CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor                

A EXPERIÊNCIA DO RUNNING: Tenha uma experiência Fitness enquanto aprecia as paisagens deslumbrantes das 

salinas de Tavira ou do típico barrocal algarvio! Não perca tempo, venha correr ou caminhar com um instrutor que, para além 

de informações importantes sobre o seu treino, o guiará pelos percursos mais exclusivos das salinas e do barrocal de Tavira.

OBSERVAÇÕES:  Inclui o acompanhamento de um Personal Trainer.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 1 pessoa – máx. 7 pessoas. O tipo de treino é adaptado às condições físicas do 

participante/grupo de participantes.
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NATURE EXPERIENCES

DURAÇÃO:  2h30              LOCAL DE EMBARQUE:  Cabanas de Tavira               CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor

A EXPERIÊNCIA DE VER GOLFINHOS:  Ver golfinhos no seu habitat natural é uma experiência marcante. Deixe-se 

emocionar com esta viagem feita no mar e guiada pelo skipper do barco que dará informações preciosas sobre a Ria 

Formosa, a costa Algarvia e a sua fauna. Os golfinhos são animais selvagens e, estando no seu meio natural, não podemos 

garantir o seu avistamento. No entanto, 95% das saídas são bem sucedidas. As espécies que se avistam com maior 

frequência são o golfinho comum e o roaz, mas, para além destes amistosos cetáceos, podem ser vistas tartarugas marinhas, 

muitos peixes, entre outros animais.

OBSERVAÇÕES:  Inclui um skipper especialista a bordo. Para que as condições sejam favoráveis ao avistamento de 

golfinhos, as saídas são sempre feitas entre as 8h00 e as 10h30. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 3 pessoas – máx. 11 pessoas. Levar roupa quente e água.
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NATURE EXPERIENCES

DURAÇÃO:  2h00               LOCAL DE EMBARQUE:  Salinas de Tavira                CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor

A EXPERIÊNCIA DE OBSERVAR AVES:  Não deixe de fazer parte de um turismo cada vez mais em expansão. Venha 

conhecer a diversidade de aves permanentes e migratórias que povoam o Parque Natural da Ria Formosa. O seu guia é um

especialista que, com a ajuda de binóculos e de um guia de aves, tornarão esta experiência inesquecível.

OBSERVAÇÕES:  Para que as condições sejam favoráveis ao avistamento de aves, as saídas são geralmente feitas de manhã.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 3 pessoas – máx. 11 pessoas. Levar agasalho, chapéu, calçado confortável, 

protetor solar e água.

PARA PRINCIPIANTES INCLUSIVÉ

NATURE
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OBSERVAÇÃO DE AVES

Venha fazer parte da família Ozadi Birder, que apresenta uma oportunidade única de Observação de Aves no Sotavento 

Algarvio. Contendo habitats muito diferentes em tão curta distância e de fácil acesso, como sistemas lagunares costeiros, 

sapais, montanhosos, terrenos agrícolas e rochosos, permite o encontro com um largo espectro de aves, o Ozadi Tavira Hotel 

encontra-se geograficamente bem posicionado para permitir um conjunto de experiências de observação de aves com todo 

o conforto de um hotel de 4 estrelas.

NATURE



DIA INTEIRO

NATURE

CASTRO VERDE

A zona de Castro Verde é composta por planícies de terrenos agrícolas de se perder de vista no Alentejo Central, onde a 

própria vila já se tornou famosa pela riqueza de aves que se podem encontrar pela zona. Populações consideráveis de 

abetarda, sisão, francelho e calhandra-real são das mais apreciadas e procuradas, além de aves de rapina como 

águia-imperial, águia- perdigueira, grifo, abutre-preto igualmente muito apreciadas, de ocorrência mais reduzida mas

regular.

HUELVA

Esta é das zonas húmidas mais importantes da Europa, contendo o Parque Nacional de Doñana com 1.300 km² e 

agrupando zonas dunares e húmidas (marismas), sendo estas últimas as mais interessantes, possibilitam o avistamento de 

inúmeras aves migradoras do norte e centro da Europa. Aves como a águia-imperial, cegonha-preta, milhafre-real, caimão e 

pardilheira são algumas das espécies observáveis.

MÉRTOLA

O Parque Natural do Vale do Guadiana, rodeando a vila de Mértola, alberga uma grande maioria das aves de planície que 

se pode observar no município vizinho de Castro Verde. Com quase 644 km² de território, este é um sítio muito interessante 

para observação de vida selvagem, desde planícies típicas do Alentejo, vales encaixados no rio Guadiana e serras com 

uma elevação até 370m. É possível observar as espécies já referidas em Castro Verde mas na Mina de São Domingos é 

ainda possível observar o raro andorinhão-cafre durante o verão.

SAGRES

Sagres, na ponta mais a sudoeste de Portugal continental, é sem dúvida a terra da migração. Contendo espécies residente 

como a gralha-de-bico-vermelho, melro-azul e o andorinhão- pálido, sendo estas aves mais rupícolas, e gansos-patola, 

corvo-marinho-de-crista e moleiro- grande, aves mais marinhas. Estando dentro do Parque Natural do Sudoeste da Costa 

Vicentina (1.310 km²), Sagres apresenta habitats próprios de costa, com falésias marinhas e grutas um pouco por toda a 

zona, seguido de terrenos agrícolas que se estendem para dentro do território. Apesar de conter todas estas 

características, esta é a zona favorita dos observadores para se visitar nas migrações, especialmente no Outono. Inúmeras 

aves migradoras congregam na península, oriundas um pouco de toda a Europa, seguindo a costa

para este rumo a Gibraltar ou tentando a travessia de 400km até as costas africanas.



CASTRO MARIM

Aqui encontra-se a primeira reserva natural criada em Portugal Continental, a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e 

Vila Real de Santo António, com apenas 23 quilómetros quadrados, mas que apesar do tamanho constitui um refúgio para 

um elenco de aves aquáticas, dos mais numerosos do nosso país. Aves como a calhandrinha-das-marismas, o 

falaropo-de-bico-fino e a petinha-ribeirinha são algumas das espécies observadas nos últimos anos nas salinas da reserva.

OLHÃO

Cidade capital do Parque Natural da Ria Formosa, com uma área de 184 quilómetros quadrados, composta como zona 

lagunar e de salinas e onde encontramos um dos sítios mais acessíveis para observação de aves no Algarve. Espécies 

aquáticas como límicolas e anatídeos estão presentes o ano inteiro e outras como a trepadeira-comum, rouxinol-bravo e 

cuco- rabilongo mais durante o período de primavera/verão.

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

A serra do Caldeirão, situando-se no interior algarvio, é composta por zonas de mato de urze, medronheiro, montados de 

pinhal e vales encaixados com campos agrícolas, tornando assim este local ideal para observação de aves de rapina 

nocturnas. Espécies como o mocho-galego, coruja-do-mato e o bufo-pequeno podem ser frequentemente 

observadas/escutadas nesta zona. Também é possível, mas bastante mais difícil, se observar o enigmático bufo-real.

TAVIRA

Também pertencente ao Parque Natural da Ria Formosa, esta é uma zona de tanques para produção de sal, onde se torna 

bastante fácil observar um conjunto de diferentes espécies de aves, tais como gaivotas, onde se encontra a 

gaivota-de-bico-fino (Larus genei), gaivota-de- audouin (Larus audouinii ), por exemplo, límicolas, como o alcaravão 

(Burhinus oedicnemus ), combatente (Calidris pugnax) e outras grandes aves como a cegonha-branca (Ciconia ciconia) e

o flamingo (Phoenicopterus roseus).

MEIO DIA

NATURE



LEISURE

EXPERIENCES

• TAVIRA SOBRE RODAS • 

•  PELA RIA A CAVALO • 

•  TAVIRA A PÉ •

•  SOLAR MOVES •



LEISURE EXPERIENCES

DURAÇÃO:  1h30                    LOCAL:  Cidade de Tavira e arredores                    CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor

A EXPERIÊNCIA DE CONHECER TAVIRA SOBRE RODAS:  A natureza, a história e a cultura de Tavira num 

divertido passeio de Tuk Tuk, comentado pelo guia que o vai levar aos cantinhos mais típicos e aos mais secretos, numa 

experiência a partilhar a dois, com os amigos ou em família. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 2 pessoas – máx. 4 pessoas.

LEISURE
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LEISURE EXPERIENCES

DURAÇÃO:  1h00                        LOCAL:  Quinta Baleeira, Tavira                        CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor

A EXPERIÊNCIA DO PASSEIO A CAVALO:  Não perca a oportunidade de montar num dos locais mais bonitos da 

região do Algarve e ter a experiência única de andar a cavalo entre o campo e a ria, com vista para o mar.

OBSERVAÇÕES:  Inclui o passeio a cavalo supervisionado por um monitor. Crianças acompanhadas individualmente por 

um monitor. Crianças com menos de 3 anos podem andar/ter contacto com pequenos póneis. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR GRUPO:  min. 2 pessoas – máx. 6 pessoas (flexível).

LEISURE
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LEISURE EXPERIENCES

TAVIRA A PÉ

DURAÇÃO:  50 min                           LOCAL:  Cidade de Tavira                         CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor

A EXPERIÊNCIA DE CONHECER TAVIRA A PÉ:  A história, a cultura e as curiosidades mais interessantes da 

cidade de Tavira, num passeio a pé interativo pela cidade. O guia vai levá-lo pelos recantos mais distintos e memoráveis. 

Tudo isto acompanhado pelos seus amigos e família ou partilhado a dois.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 2 pessoas – máx. 10 pessoas

LEISURE



LEISURE EXPERIENCES

SOLAR MOVES

DURAÇÃO:  1h30                                   LOCAL:  Tavira                                CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor

EXPERIÊNCIA A BORDO:  Passear de barco pela Ria Formosa é uma experiência, já por si, encantadora. Mas imagine 

conhecer a mesma Ria Formosa, sabendo que a sua viagem não está a ter qualquer impacto no ecossistema e em que o 

único ruído que se ouve vem do próprio ambiente envolvente. Deixe-se relaxar com esta experiência em que a felicidade 

é garantida, só tem que escolher com quem a quer partilhar.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 2 pessoas – máx. 10 pessoas
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OZADI 

EXPERIENCES
Todas as experiências vendidas pelo Ozadi Tavira Hotel estão cobertas por um seguro de acidentes pessoais. 

A realização das experiências está dependente da disponibilidade dos parceiros e deve ser marcada com, pelo menos, 

24 horas de antecedência.

OZADI TAVIRA HOTEL  |  Quinta das Oliveiras, EN 125, Tavira, Algarve  |  Tel.: +351 281 324 324  

reservas@ozaditavirahotel.com  |  www.ozaditavirahotel.com


