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Passeio ao Rosário 

Um programa para os mais aventureiros ! 

Após o sucesso dos anteriores passeios ao Rosário, e não obstante as peripécias vivenciadas 

por alguns participantes o ano passado, vamos regressar ao Rosário !! 

O destino, não sendo distante é desconhecido da grande maioria dos praticantes de vela e de 

desportos náuticos em geral. 

Passando pela conhecida Ilha do Rato, e após rumar a estibordo, deparamo-nos com uma 

pitoresca localidade que nos acolhe com uma agradável envolvente náutica, em tudo diferente 

daquilo que se espera encontrar nestas paragens.  

Relativamente ao almoço de Domingo, propomos duas soluções distintas, uma refeição de grupo 

no Restaurante “Baía Tejo”, ver condições, ou para quem assim o entender um almoço livre. 

 

Organização 

Associação Nacional de Cruzeiro 

Marina Parque das Nações 

 

Data de realização 

Dia 06 e 07 de Julho 

 

Programa 
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07 de Julho | Restaurante "Baía Tejo"                         http://www.baiatejo.com/ 

Menu. 
Entradas, prato de peixe ou de carne, bebidas, sobremesa e café 

 

Prato de Peixe:    Prato de Carne: 

  Bacalhau com Broa  Mista de Porco Preto 

  Caril de Gambas  Churrasquinho 

  Choco Frito 

* Escolher um dos cinco pratos apresentados 
 

Valor  

Adultos – 18 €      

Crianças até aos 4 anos – Não pagam 

Criança dos 5 aos 11 anos – 08 € 

A partir dos 12 anos – 18 € 

 

Apoios 

MPN - Marina Parque das Nações  

EuroPalco  

Restaurante “Baía Tejo” 

 

Roteiro    http://www.ancruzeiros.pt/sites/default/files/cruzeiros/RoteiroMPN-Rosario.pdf 

 
 

** Uma vez que o Rosário não possui qualquer infraestrutura que permita o desembarque, os 

barcos têm forçosamente de ficar fundeados ao largo, pelo que, o desembarque terá de se realizar 

através de embarcação auxiliar que cada barco deverá possuir, não nos sendo possível garantir o 

transporte entre as embarcações e a margem. 

http://www.baiatejo.com/
http://www.ancruzeiros.pt/sites/default/files/cruzeiros/RoteiroMPN-Rosario.pdf

