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Cruzeiro a Tróia 

Aproveitando o feriado da Páscoa e as respectivas férias escolares, propomos a 

realização de um cruzeiro de quatro dias à Marina de Tróia, local que tão bem nos têm acolhido 

em anteriores edições deste “Cruzeiro da Páscoa”. 

O programa, que inclui a estadia na Marina de Tróia, proporcionará aos participantes a 

possibilidade de navegar no Trimaram Côte D´or II e a possibilidade de participarem numa 

“Clínica de Golfe”, vide condições de acesso. 

No Sábado, pelas 19:30, no Tróia Golfe, decorrerá um Cocktail informal aberto aos 

participantes, onde contamos com a participação do Velejador Oceânico Francisco Lobato, onde 

podemos ouvir em pessoa as maravilhosas histórias que tem para contar. 

 Ainda no Tróia Golfe, pelas 21:00, decorrerá o jantar do Cruzeiro, aberto a todos os 

participantes que nele pretendam participar. 
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Sugestão para a noite de Sábado, dia 7 de Abril  * 

07 – Abril | Casino de Tróia "Mood to play"  

Simone, uma das melhores e mais respeitadas cantoras brasileiras, volta a 

Portugal em Abril para mostrar o espectáculo "Especial Pra Você", em que 

reúne o melhor da sua carreira de 40 anos, que conta com mais de 35 álbuns 

de originais. 

 

Condições de acesso e Participação 

Estadia na Marina de Tróia 

30 €  ( IVA incl ) por embarcação, sem distinção de comprimento/boca ou dia de chagada ( 5 ou 

6 de Abril ) 

 

Clínica do Golfe   * 

10 € por participante, num máximo de 25 inscrições 

Número mínimo de participantes 15  

 

Jantar do Cruzeiro * 

10 € por pessoa, Crianças até 4 anos grátis, Crianças dos 4 aos 12 anos, 5 €. 

* Programa facultativo 

 

 

Organização 

Associação Nacional de Cruzeiro 

Marina de Tróia 

 

Data de realização 

Dia 5, 6, 7 e 8 de Abril 

 

Apoios 

Marina de Tróia 

 


