Atividades
Falcoaria
10:30h
15:00h
10:00h
15:30h
14:30h

15:30h

1h40min

15€/pessoa

40min

5€/pessoa

70min
(inclui visita ao museu)

50min
(inclui visita ao museu)

10€/pessoa

7€/pessoa

Sob consulta

60min

20€/pessoa

Sob consulta

3h

30€/pessoa

09:30h

20min

Gratuito

14:30h

40min

Gratuito

Nesta visita conheça melhor a história da Coudelaria de Alter e as suas atividades quotidianas. Visite a Casas
Altas, uma capela mandada construir por D. João V no século XVIII, convertida depois, em cavalariça e que
agora aloja um Centro de Interpretação onde pode conhecer melhor todos os espaços a visitar; o Pátio das
Éguas onde se encontram as éguas reprodutoras; o Pátio D. João VI com a Cavalariça dos Garanhões; A Casa
dos Trens, o edifício de exposição dos coches e ainda a Falcoaria onde pode observar as várias espécies de aves
e descobrir a evolução desta atividade que é hoje classificada como Património Cultural Imaterial da
Humanidade pela Unesco.
Preço: 15€ por pessoa (crianças dos 3 aos 12 anos pagam 11€)
Horários: 10:30h ou 15:00h
Duração: 01h40min

Preço: 5€ por pessoa (crianças dos 3 aos 12 anos pagam 2,5€)
Horários: 10:30h, 12:00h, 15:30 e 16:30h
Duração: 40min

Para reservas e mais informações contacte
alter.reservas2@vilagale.com • (+351) 245 240 130

Atividades
Falcoaria
Voar uma ave à luva será uma experiência única onde os nossos visitantes poderão usufruir da proximidade com
uma ave de rapina. A atividade decorre no espaço da Falcoaria, onde serão apresentados os equipamentos e após
um breve briefing acerca do manuseamento da ave que irão voar, poderão sentir a emoção de ter uma ave na luva
e voá-la de acordo com as instruções do falcoeiro.
Preço: 10€ por pessoa
Horários: 14:30h
Duração: 1h10min (inclui 40 min da visita ao museu)

Esta visita leva-o a conhecer o “backstage” da Falcoaria. A reprodução em cativeiro é o ponto central da falcoaria
moderna! Com esta visita á área de nidificação o visitante terá contacto com os métodos utilizados atualmente na
reprodução em cativeiro de aves de rapina. Tem assim a oportunidade de presenciar o dia a dia e todas as tarefas
necessárias a esta atividade.
Preço: 7€ por pessoa
Horários: 15:30h
Duração: 50min (inclui visita ao museu)

A falcoaria encerra em si os ensinamentos ancestrais da ligação do Homem às aves de rapina. É nesta ligação,
nesta capacidade de comunicação que se desenvolvem os laços de confiança e companheirismo que definem esta
prática. No workshop de Falcoaria, o visitante irá percorrer séculos de história que explicam esta relação. Ser-lheão explicadas a diversidade de espécies e a adaptabilidade das mesmas a esta prática. E finalmente, na companhia
do falcoeiro terá oportunidade de experimentar voar um búteo de Harris. Esta espécie considerada como uma das
aves mais versáteis na falcoaria irá acompanhá-lo numa sessão de voo. O visitante dará indicações de voo à ave,
chamando-a para a sua luva e deixando-a voar livre e indicando-lhe quando regressar. Usará as indicações do
falcoeiro para se deixar conduzir nesta aventura e tirar partido desta forma de ligação única com a Natureza.

Preço: 20€ por pessoa
Horários: Sob marcação prévia
Duração: 01h00
Para reservas e mais informações contacte
alter.reservas2@vilagale.com • (+351) 245 240 130

Atividades
Falcoaria
Para os visitantes mais interessados o Atelier de Falcoaria irá proporcionar um conhecimento teórico e prático
mais abrangente. Serão apresentadas as diversas espécies e as suas características morfológicas e de voo. Terão
oportunidade de analisar os diversos equipamentos, aprender como os utilizar e passando da teoria à prática o
visitante irá aplicar, com ajuda do falcoeiro, os conhecimentos adquiridos. Mas não ficamos por aqui! Aquilo que
nos apaixona é ver as aves a voar e por este motivo serão designados um falcão e um búteo de Harris para o
visitante experimentar os dois estilos de voo: alto-voo aplicado aos falcões e o baixo-voo neste caso aplicado ao
búteo de Harris. O rol e o rol mecânico serão os auxiliares destes dois momentos de voo e o visitante irá utilizálos como simuladores de presas. Esta será uma oportunidade única em que o visitante vestirá a pele de um
falcoeiro e em comunhão com a sua ave irá explorar os céus da Coudelaria de Alter.
Preço: 30€ por pessoa
Horários: Sob marcação prévia
Duração: 03h00

Assista diariamente no jardim em frente ao restaurante do hotel o voo de uma das nossas aves de rapina! Aproveite
também e visite durante a sua estadia o Museu de Falcoaria.
Preço: Gratuito
Horários: 09:30h
Duração: 20 min

Deixe as suas crianças assistirem no Museu de Falcoaria a contos sobre estas aves de rapina contadas pelos nossos
animadores.
Preço: Gratuito
Horários: 14:30h
Duração: 40min

Os serviços e valores apresentados podem ser alterados sem aviso prévio
Para reservas e mais informações contacte
alter.reservas2@vilagale.com • (+351) 245 240 130

