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Cruzeiro a Tróia 

Aproveitando o feriado de 25 de Abril, propomos a realização de um cruzeiro de quatro 

dias à Marina de Tróia, local que tão bem nos têm acolhido em anteriores edições do já 

tradicional “Cruzeiro da Páscoa a Tróia. 

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

possibilidade de, no Sábado, durante o dia, visitarem a Adega e o Museu do Arroz na Herdade 

da Comporta. Para o efeito, será disponibilizado aos participantes do Cruzeiro o transporte 

gratuito para a Herdade da Comporta, com limite de inscrições. 

No Sábado, pelas 19:30, no troiagolfe, decorrerá um Cocktail aberto aos participantes 

com uma tertúlia informal com o Velejador Nuno Barreto, medalha de Bronze na Classe 470 em 

Atlanta 96 e velejador do Desafio Espanhol da America’s Cup 2007, onde poderemos ouvir em 

pessoa toda a dedicação de uma campanha olímpica ou o trabalho por de trás de uma America 

´s Cup. 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 27 de Abril – Concerto Aurea às 22.30h 

 

Nesta viagem que se oficializou há dois anos com a edição do 

álbum de estreia, que atingiu a marca de Dupla Platina, AUREA 

amadureceu e a sua música evoluiu com ela. Após dois anos de 

digressão contínua, AUREA finalizou uma etapa com a actuação 

em Macau no dia 26 de Outubro, no âmbito do 26º Festival 

Internacional de Música. Com a edição do novo álbum 'SOUL 

NOTES', AUREA inicia uma nova etapa do seu percurso, 

apresentando nos palcos nacionais e internacionais um novo 

espectáculo, que contará com um alinhamento, cenário e energia 

renovados, num espectáculo cheio de SOUL NOTES. 

 

Condições de acesso e Participação 

Estadia na Marina de Tróia 

30 € (IVA incl.) por embarcação, sem distinção de comprimento/boca  

 

* Jantar do Cruzeiro  

12 € por pessoa, Crianças até 4 anos grátis, Crianças dos 4 aos 12 anos, 6 €. 

* Programa facultativo 

Organização 

Associação Nacional de Cruzeiro 

Marina de Tróia 

 

Data de realização 

Dia 25, 26, 27 e 28 de Abril 

 

Apoios 

Marina de Tróia 

http://www.troiadesignhotel.com/iframe_agenda.php?zID=54&aID=647&KeepThis=true&TB_iframe=true&height=520&width=810

