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Cruzeiro a Tróia
Aproveitando a Páscoa e os feriados seguintes, propomos a realização de um 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 várias possibilidades de
estadia de acordo com a vontade e a disponibilidade dos participantes. ( ver condições de
acesso e participação )
Sábado, dia 19 de Abril, pode-se visitar as Ruínas Romanas de Tróia que vão ser palco
de um Mercado Romano com a presença de patrícios, comerciantes, legionários e escravos.
Haverá momentos de evocação histórica como uma venda de escravos e um treino de
gladiadores, adivinhação e massagens, jogos para crianças, quinta com animais e ainda uma
taberna onde “restaurar” as forças. *
Sábado é também dia de Regata que intitulamos “Espirito de Família“ para que, os
menos dados a esta actividade, possam de experimentar a sensação de competir numa vertente
familiar e recreativa. *
Ainda no Sábado, decorrerá o Jantar Convívio do Cruzeiro pelas 20:00 no TROIA
LAGOA, seguido da distribuição de prémios da Regata. *

Condições de acesso e participação
Estadia na Marina de Tróia
De dia 13 a 20 de Abril - 50 € (IVA incl.)
De dia 13 a 27 de Abril - 80 € (IVA incl.)
De dia 18 a 20 de Abril - 30 € (IVA incl.)
De dia 18 a 27 de Abril - 50 € (IVA incl.)

(por embarcação, sem distinção de comprimento/boca)

Ruínas Romanas - Mercado Romano *
Horário: das 11h às 18h.
Bilhete: 2 € (a partir dos 5 anos).
Transporte gratuito a partir do cais dos ferries e do cais dos catamarãs em Tróia (junto à Marina).

Jantar Convívio do Cruzeiro da Páscoa – Troia Lagoa *
Marcações até dia 15 de Abril:
Jantar - 12 € por pessoa, crianças até 4 anos grátis, crianças dos 4 aos 12 anos - 6 €.
Marcações após 15 de Abril:
Agravamento de 25 %
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* Programa facultativo
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Programa

* Sugestão para a noite de Sábado, dia 19 de Abril – Concerto “Os azeitonas” às 22.30h
Formados em 2002, Os Azeitonas aos poucos foram ganhando uma
legião de seguidores que os transformaram num dos maiores
fenómenos

de

culto

em

Portugal.

Sucessos como "Anda comigo ver os aviões", "Ray-dee-oh", "Quem és
tu miúda" e "Tonto de ti" colocam Os Azeitonas nos lugares cimeiros
do panorama da nova música nacional e um verdadeiro fenómeno de
culto em Portugal.

Organização
Associação Nacional de Cruzeiro
Marina de Tróia

Apoios
Marina de Tróia
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