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BAIRRADA ON THE BEACH | WORKSHOP CRIAR BAIRRADA   20 € 

 

CALENDARIZAÇÃO 29 agosto 2020 | das 09h30 às 12h30 

 

 

       

A BeOrSoul pretende sensibilizar e operar de forma a diminuir o impacto ambiental, 

através da integração de práticas conservacionistas e princípios de 

sustentabilidade nos seus serviços e práticas comerciais, com o intuito de contribuir 

para uma sociedade ecologicamente sustentável, procurando assegurar a 

proteção das gerações presentes e vindouras. 

Através da sensibilização aos parceiros, fornecedores, comunidade local e 

clientes, a BeOrSoul procurará dinamizar ativamente a melhoria e a inovação de 

práticas destinadas a: 

ü Minimizar o desperdício e a poluição 

ü Conservar os recursos naturais 

ü Apoiar a compra com responsabilidade ambiental e social 

ü Respeitar a integridade das culturas locais e as instituições sociais 

Este workshop tem o objetivo de dar a conhecer e ensinar algumas técnicas que 

possibilitam a reutilização de materiais naturais das vinhas. 

 

09h30 WORKSHOP DE DECORAÇÃO COM ELEMENTOS VÍNICOS 
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EXPERIÊNCIA 

• Workshop de reutilização de elementos naturais da Vinha, para decoração, com 

cerca de 2 horas (material incluído:  cepa  e elementos diversificados para 

decoração )

  

 

   

O Espaço Pop-Up Bairrada, na Praia da Vagueira, desempenha um papel de 

informação e promoção turística ao visitante, comercialização de produtos e 

serviços turísticos da Bairrada e ainda programação de atividades educativas. 

É um espaço onde residentes e turistas, desfrutam de momentos agradáveis e de 

convívio em torno dos produtos da Bairrada, tendo a possibilidade de os 

adquirir. Para além de vinhos, produtos regionais, artesanato local e livros sobre a 

Bairrada, o espaço contará com várias atividades como provas de vinhos, 

workshops de aromas, atividades para crianças, reserva de passeios com guia pela 

Bairrada, aluguer de bicicletas, bem como reservas para visitas a caves e adegas. 

EXPERIÊNCIA 

• Visita guiada ao Espaço Pop Up Bairrada. 

• Prova de 3 Vinhos de Seleção, de 3 Produtores da Bairrada 

 

 

11h30 ROTA DA BAIRRADA – ESPAÇO POP UP PRAIA DA VAGUEIRA 
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OBSERVAÇÕES 
Programa e Preços válidos para 2020. 

Os valores apresentados são por Pessoa, num grupo mínimo de 8 elementos e máximo de 10 elementos. 

 

INCLUI:  

ü Todos os serviços descritos no Programa, excluindo qualquer outro serviço ou aquisição durante a Experiência.  

ü Guia durante a Experiência. 

ü Seguros de Responsabilidade Civil e de Acidentes Pessoais (conforme previsto pelo Turismo de Portugal). 

ü IVA à taxa legal em vigor. 

 

EXCLUI: 

ü Transporte, que poderá ser solicitado aquando do agendamento da Experiência, mediante acréscimo do valor 

definido. 

Todas as Experiências apresentadas estão sujeitas a reserva (antecedência mínima de 72h) e respetiva confirmação. 

As reservas serão consideradas e confirmadas após a receção do comprovativo de pré-pagamento ou transferência do 

valor total do serviço. 

Consulte os Termos e Condições e a Política de Privacidade em beorsoul.pt 


