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Partilhar

Nos dias 9 e 10 de Maio haverá MOTONÁUTICA no Grande Lago Alqueva.
A Prova do Campeonato Nacional de Motonáutica realizar-se-á na baía da Amieira Marina com o patrocínio da GALP e o apoio da Câmara Municipal de Portel.

No sábado dia 9 na parte da manhã, haverá Treinos Livres e Cronometrados das 5 classes da Fórmula Futuro e à tarde realizar-se-ão as provas. Ainda terá lugar uma demon
Rádio Controlados.
No domingo dia 10 de Maio, realizar-se-ão os treinos livres e cronometrados das Classes T850, Fórmula 4 e R750, ocorrendo as provas da parte da tarde.

Entre os treinos e as provas, teremos uma demonstração do piloto português participante no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, Duarte Benavente a bordo do seu habitual barco

A Amieira Marina esteve presente na
Abreu 2015 que decorreu nos
na FIL- Feira Internacional
Nesta Feira, foi possível ao imenso p
um dos nossos Barcos Casa e
com este novo conceito e
o Grande Lago Alqueva.

Fim-de-semana Portas Abertas 2015
Em Maio, a Amieira Marina tem o prazer de convidar
todos os clientes e amigos para mais um
fim-de-semana de portas abertas.
No fim-de-semana de 16 e 17 de Maio poderá visitar
e dar breves passeios num dos nossos Barcos Casa,
fazer Canoagem e ainda praticar Stand Up Paddle
Tudo de forma completamente gratuita…apenas
necessita de fazer a sua marcação prévia para
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Aproveite e venha visitar-nos!

Promoções Barcos Casa

Grandes descontos!!!
Se ﬁzer a sua reserva 30 dias antes da partida…
Tem 15% de desconto em estadia mínima de uma semana ou mais.
Tem 10% de desconto em estadia mínima de duas noites.
Mas....não arrisque demasiado, esperando pela última da hora, pois pode já
não ter disponibilidade para o Barco Casa que pretende alugar!
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