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Cruzeiro a Tróia 

Aproveitando a época festiva da Páscoa, as férias escolares e a Sexta-feira Santa, voltamos a 

propor a realização do cruzeiro à Marina de Tróia, local que tão bem nos têm acolhido em 

anteriores edições deste já tradicional “Cruzeiro da Páscoa a Tróia”. 

 

O programa, que inclui a estadia na Marina de Tróia permitirá duas possibilidades de estadia de 

acordo com a disponibilidade dos participantes. ( ver condições de acesso e participação ) 

 

No sábado, dia 15 decorrerá o Jantar Convívio do Cruzeiro pelas 20:00 na Marisqueira El Cristo – 

Tróia * 

 

 

Condições de acesso e participação 

As inscrições podem ser efectuadas na Sede da ANC ou Directamente na Marina de Tróia 

 

Estadia na Marina de Tróia           

De dia 08 a 16 de Abril - 80 € ( IVA incl .) 

De dia 14 de Março a 16 de Março - 35 € ( IVA incl .)  

Jantar Convívio do Cruzeiro da Páscoa – Marisqueira El Cristo – Tróia  * 

Marcações até dia 14 de Abril : 

Jantar - 20 € por pessoa, crianças até 4 anos grátis, crianças dos 4 aos 12 anos – 10 €. 

MENÚ: Entradas: pão, manteiga, presunto e pastéis de bacalhau 

Camarão Cozido (100gr por pessoa) 
1 Sapateira (800gr por cada 4 pessoas) 
Pica Pau ou Bacalhau Dourado 
Vinho da casa Branco/Tinto ( Meia garrafa de vinho por pessoa)  
Sangria 
Refrigerantes ou água 
Doce  
Café  
      

     * Programa facultativo 
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Programa 

 

* Sugestão para a noite de Sábado, dia 26 de Março  

N O V A  
15 de Abril  | 22h30 |  Entrada livre  

Na noite de 15 de abril temos um concerto de uma banda nova  

que está a ganhar bastante prestigio em pouco tempo.  

 

Centro de espetáculos | Entrada livre (mediante reserva prévia). 

Organização 

Associação Nacional de Cruzeiro 

Marina de Tróia 

Apoios 

Marina de Tróia        * Programa facultativo 


