
Não se deixe ficar pela estadia no Ozadi Tavira Hotel. Viva connosco uma experiência única que vai tornar os seus dias no 

Algarve ainda mais especiais.

A pensar em si e no melhor para os seus tempos livres, criámos experiências fantásticas das quais nunca se vai esquecer. 

A dois, em família ou com os amigos, bem-vindo às OZADI EXPERIENCES!

FITNESS NATURE

LEISURE ROMANCE

 ESCOLHA O TEMA.. .  NÓS TRATAMOS DA EXPERIÊNCIA!

OZADI 

EXPERIENCES



FITNESS

EXPERIENCES

• GOLF • BTT • RUNNING • PADEL •



FITNESS EXPERIENCES

GOLF

DURAÇÃO:  1h30                         LOCAL:  Benamor Golf Tavira                         CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor

A EXPERIÊNCIA DO GOLFE:  Tenha um primeiro contacto com o Golfe pela mão de um profissional que fará tudo para 

que passe os melhores momentos no Benamor Golf Tavira a absorver a técnica deste desporto. 

Seja golfista por um dia e viva uma experiência num ambiente marcado pelo bom ambiente, com campos verdes a perder de vista. 

OBSERVAÇÕES:  O profissional adapta o conteúdo ao grupo e a diferentes níveis e faixas etárias, para que todos possam 

ter uma experiência agradável.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 3 pessoas – máx. 12 pessoas.

FITNESS



FITNESS EXPERIENCES

BTT

DURAÇÃO:  1 dia                              CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor

A EXPERIÊNCIA DO BT T:  Não perca a possibilidade de ter uma experiência radical pela região do Algarve com as 

paisagens mais bonitas como cenário. 

As Bicicletas de Todo o Terreno são adaptadas a cada ciclista, que pode escolher o percurso pretendido e contar com 

indicações daqueles que serão os percursos mais adequados para si ou para o grupo.

OBSERVAÇÕES:  Inclui capacete de proteção e cadeado.

FITNESS



FITNESS EXPERIENCES

RUNNING

DURAÇÃO:  1h00               LOCAL:  Salinas de Tavira e Barrocal Algarvio                    CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor                

A EXPERIÊNCIA DO RUNNING: Tenha uma experiência Fitness enquanto aprecia as paisagens deslumbrantes das 

salinas de Tavira ou do típico barrocal algarvio! Não perca tempo, venha correr ou caminhar com um instrutor que, para além 

de informações importantes sobre o seu treino, o guiará pelos percursos mais exclusivos das salinas e do barrocal de Tavira.

OBSERVAÇÕES:  Inclui o acompanhamento de um Personal Trainer.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 1 pessoa – máx. 7 pessoas. O tipo de treino é adaptado às condições físicas do 

participante/grupo de participantes.

FITNESS



FITNESS EXPERIENCES

DURAÇÃO:  1h00                         LOCAL:  Ozadi Tavira Hotel                                      CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor                           

A EXPERIÊNCIA DO PADEL NO HOTEL OZADI:  Em família ou com os amigos, não perca a oportunidade de 

praticar Padel acompanhado pelo instrutor que introduziu esta modalidade em Portugal. Tudo isto no campo de Padel Ozadi, 

em pleno jardim, no meio das árvores!

OBSERVAÇÕES:  Inclui equipamento (raquete e bola) e um instrutor que acompanha o treino.

FITNESS

PADEL



DURAÇÃO:  1h00                         LOCAL:  Ozadi Tavira Hotel                                      CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor                           

A EXPERIÊNCIA DO PADEL NO HOTEL OZADI:  Em família ou com os amigos, não perca a oportunidade de 

praticar Padel acompanhado pelo instrutor que introduziu esta modalidade em Portugal. Tudo isto no campo de Padel Ozadi, 

em pleno jardim, no meio das árvores!

OBSERVAÇÕES:  Inclui equipamento (raquete e bola) e um instrutor que acompanha o treino.

WATER

EXPERIENCES

• KITESURF • STAND UP PADDLE • 

•  BATISMO DE MERGULHO •



WATER EXPERIENCES

KITESURF

DURAÇÃO:  2h00                          LOCAL:  Cabanas de Tavira                           CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor

A EXPERIÊNCIA DO KITESURF:  Venha pôr à prova a sua destreza e elevar a adrenalina ao máximo com esta 

experiência desportiva que o deixa em contacto pleno com a Natureza. Se nunca experimentou KiteSurf, este é o momento 

ideal para uma primeira abordagem.

OBSERVAÇÕES:  Inclui material de prática, colete, capacete e acompanhamento de um instrutor. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 1 pessoa – máx. 6 pessoas. A partir de 6 participantes tem que ser confirmada a 

disponibilidade de um segundo instrutor.

WATER



WATER EXPERIENCES

DURAÇÃO:  1h30                      LOCAL:  Cabanas de Tavira ou outro                      CLASSIFICAÇÃO: Outdoor

A EXPERIÊNCIA DO STAND UP PADDLE:  Navegue tranquilamente pelas águas da Ria Formosa com um instrutor 

que, para além de garantir a sua segurança, o vai guiar por locais curiosos e especiais, numa zona com características 

ambientais únicas no mundo. 

OBSERVAÇÕES:  Inclui material e o instrutor/guia.

WATER

STAND UP PADDLE



WATER EXPERIENCES

BATISMO DE MERGULHO

DURAÇÃO:  3h00 a 3h30                           LOCAL:  Ria Formosa                         CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor

A EXPERIÊNCIA DO BATISMO DE MERGULHO:  Venha mergulhar numa atividade inesquecível. Para todos 

aqueles que são fãs do mar não há nada melhor do que marcar as suas memórias das férias com esta experiência aquática.

OBSERVAÇÕES:  Inclui transporte até ao local. Inclui 1 mergulho teste na piscina e 1 mergulho no mar. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 2 pessoas – máx. 11 pessoas. Cada duas pessoas são acompanhadas por um 

mergulhador experiente. Realizável com crianças a partir dos 10 anos, dependendo da maturidade e da altura da mesma. 

Atividade possível de realizar de 1 de junho a 30 de outubro.

WATER



NATURE

EXPERIENCES

• OBSERVAÇÃO DE GOLFINHOS • 

•  OBSERVAÇÃO DE AVES • 

•  OBSERVAÇÃO DE VIDA MARINHA •



NATURE EXPERIENCES

DURAÇÃO:  2h30              LOCAL DE EMBARQUE:  Cabanas de Tavira               CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor

A EXPERIÊNCIA DE VER GOLFINHOS:  Ver golfinhos no seu habitat natural é uma experiência marcante. Deixe-se 

emocionar com esta viagem feita no mar e guiada pelo skipper do barco que dará informações preciosas sobre a Ria 

Formosa, a costa Algarvia e a sua fauna. Os golfinhos são animais selvagens e, estando no seu meio natural, não podemos 

garantir o seu avistamento. No entanto, 95% das saídas são bem sucedidas. As espécies que se avistam com maior 

frequência são o golfinho comum e o roaz, mas, para além destes amistosos cetáceos, podem ser vistas tartarugas marinhas, 

muitos peixes, entre outros animais.

OBSERVAÇÕES:  Inclui um skipper especialista a bordo. Para que as condições sejam favoráveis ao avistamento de 

golfinhos, as saídas são sempre feitas entre as 8h00 e as 10h30. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 3 pessoas – máx. 11 pessoas. Levar roupa quente e água.

NATURE

OBSERVAÇÃO DE GOLFINHOS



NATURE EXPERIENCES

DURAÇÃO:  2h00              LOCAL DE EMBARQUE:  Cabanas de Tavira               CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor

A EXPERIÊNCIA DE OBSERVAR AVES:  Não deixe de fazer parte de um turismo cada vez mais em expansão. Venha 

conhecer a diversidade de aves permanentes e migratórias que povoam o Parque Natural da Ria Formosa. O skipper será o 

seu guia que, com a ajuda de binóculos e de um guia de aves, tornarão esta experiência inesquecível.

OBSERVAÇÕES:  Inclui um skipper especialista a bordo. Para que as condições sejam favoráveis ao avistamento de aves, 

as saídas são geralmente feitas de manhã e sempre com a maré baixa. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 3 pessoas – máx. 11 pessoas. Levar roupa quente e água.

NATURE

OBSERVAÇÃO DE AVES



NATURE EXPERIENCES

OBSERVAÇÃO DE VIDA MARINHA

DURAÇÃO:  2h00                      LOCAL DE EMBARQUE:  Fuseta                      CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor

A EXPERIÊNCIA DE OBSERVAR CAVALOS MARINHOS:  Na Ria Formosa vive a maior comunidade de 

cavalos-marinhos do mundo. Connosco terá a oportunidade única de observar várias espécies de cavalos-marinhos, bem 

como toda a fauna e flora marinhas envolventes. Mergulhe nesta aventura!

OBSERVAÇÕES:  Inclui um especialista que acompanha o seu mergulho. Para que as condições sejam favoráveis ao 

avistamento de fauna e flora marinha, as saídas são, geralmente, feitas de manhã. Os espécimes não são manuseados. 

Inclui equipamento de snorkeling (óculos de mergulho e tubo de respiração). 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 3 pessoas – máx. 18 pessoas. Levar roupa quente, fato de banho,  toalha e água.

NATURE



LEISURE

EXPERIENCES

• TAVIRA SOBRE RODAS • 

•  PIQUENIQUES NA PRAIA E NO CAMPO • 

•  PASSEIOS DE BARCO • VIAGEM ZEN •

•  PELA RIA A CAVALO • 

•  UMA AVENTURA NA QUINTA •



LEISURE EXPERIENCES

DURAÇÃO:  1h30                    LOCAL:  Cidade de Tavira e arredores                    CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor

A EXPERIÊNCIA DE CONHECER TAVIRA SOBRE RODAS:  A natureza, a história e a cultura de Tavira num 

divertido passeio de Tuk Tuk, comentado pelo guia que o vai levar aos cantinhos mais típicos e aos mais secretos, numa 

experiência a partilhar a dois, com os amigos ou em família. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 2 pessoas – máx. 4 pessoas.

LEISURE

TAVIRA SOBRE RODAS



LEISURE EXPERIENCES

PIQUENIQUES NA PRAIA E NO CAMPO

DURAÇÃO:  2h00                        LOCAL:  Quinta Baleeira, Tavira                        CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor

A EXPERIÊNCIA DO PIQUENIQUE:  Partilhe com a família e os amigos as paisagens mais bonitas do Algarve, 

acompanhadas por um piquenique agradável e saboroso.

OBSERVAÇÕES:  Menu – Croquetes de alheira, Paté de Vinho do Porto com tostas, Sopa fria, Salada, Baguete, 

Batata-doce frita, Fruta laminada, Sumo, Água (e garrafa de espumante ou garrafa de champanhe consoante a opção 

escolhida).

LEISURE



LEISURE EXPERIENCES

PASSEIOS DE BARCO

DURAÇÃO:  2h00                              LOCAL:  Ria Formosa                              CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor

A EXPERIÊNCIA DE PASSEIO DE BARCO:  Embarque numa experiência que marcará as suas férias no Algarve. Em 

família, a dois, com um grupo mais restrito de amigos ou um grupo maior, não deixe de navegar nesta aventura.

OBSERVAÇÕES:  Inclui a viagem pelas zonas navegáveis da Ria Formosa e um skipper experiente que pode mostrar aos 

passageiros as zonas mais curiosas da Ria.

LOCAL DE EMBARQUE:  Cabanas de Tavira.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 4 pessoas – máx. 7 pessoas.

LEISURE



LEISURE EXPERIENCES

VIAGEM ZEN

DURAÇÃO:  4h00                  LOCAL:  Praia e Ozadi Tavira Hotel                  CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor/Indoor

A EXPERIÊNCIA DA VIAGEM ZEN:  Esta viagem inclui uma aula de Ioga na praia pela manhã, uma caminhada matinal 

com as melhores paisagens da região do Algarve e culmina com uma refeição saudável no trendy Orangea Bistro do Ozadi 

Tavira Hotel.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 2 pessoas – máx. 8 pessoas.

LEISURE



LEISURE EXPERIENCES

DURAÇÃO:  1h00                        LOCAL:  Quinta Baleeira, Tavira                        CLASSIFICAÇÃO:  Outdoor

A EXPERIÊNCIA DO PASSEIO A CAVALO:  Não perca a oportunidade de montar num dos locais mais bonitos da 

região do Algarve e ter a experiência única de andar a cavalo entre o campo e a ria, com vista para o mar.

OBSERVAÇÕES:  Inclui o passeio a cavalo supervisionado por um monitor. Crianças acompanhadas individualmente por 

um monitor. Crianças com menos de 3 anos podem andar/ter contacto com pequenos póneis. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR GRUPO:  min. 2 pessoas – máx. 6 pessoas (flexível).

LEISURE

PELA RIA A CAVALO



LEISURE EXPERIENCES

DURAÇÃO:  4h00 a 5h00                LOCAL:  Poço do Vale, Santo Estevão                CLASSIFICAÇÃO :  Outdoor

A EXPERIÊNCIA DE UMA AVENTURA NA QUINTA:  Na Quinta Poço do Vale a poucos quilómetros do centro de 

Tavira, os mais novos aprendem como cresce o trigo e quais as suas aplicações enquanto se divertem no slide e fazem um 

atelier de pizzas com massa de pão. Para acompanhar, os adultos podem usufruir de um almoço num espaço rural que, para 

além de jardins extensos, tem uma quinta pedagógica, um percurso pedestre com descrição de fauna e flora locais, uma 

extensão de barrocal e ainda uma estonteante vista sobre o mar. Saboreie petiscos tradicionais portugueses numa antiga 

adega, nos jardins da quinta ou na sua zona lounge.

OBSERVAÇÕES:  Almoço das crianças/jovens inclui pizza. Almoço dos adultos inclui uma sopa tradicional, chouriça 

assada, azeite com ervas e vinho da região. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 2 pessoas. O almoço só é confecionado em forno a lenha com

grupos superiores a 6 pessoas.

LEISURE

UMA AVENTURA NA QUINTA



ROMANCE

MOOD

• KISS ME ON BOARD • 

•  LOVELY PIC NIC •  



ROMANCE MOOD

KISS ME ON BOARD

DURAÇÃO:  3h00                             LOCAL:  Ria Formosa                                CLASSIFICAÇÃO :  Outdoor

A EXPERIÊNCIA KISS ME ON BOARD:  Seja um romântico incondicional e não perca este momento a dois a bordo 

de um barco, em plena Ria Formosa. Aproveite as paisagens fantásticas de um bonito passeio enquanto janta com a sua cara metade.

OBSERVAÇÕES:  Inclui um skipper que os conduzirá pelas zonas navegáveis da Ria, um jantar e bebidas. 

Menu – Croquetes de alheira, Paté de Vinho do Porto com tostas, Sopa fria, Salada, Baguete, Batata-doce frita, Fruta 

laminada, Sumo, Água (e garrafa de espumante ou garrafa de champanhe consoante a opção escolhida).

ROMANCE



ROMANCE MOOD

LOVELY PIC NIC

DURAÇÃO:  3h00                        LOCAL:  Quinta Baleeira, Tavira                         CLASSIFICAÇÃO :  Outdoor

A EXPERIÊNCIA LOVELY PIC NIC:  Escolhemos um cenário idílico para uma refeição única a dois em contacto com 

a Natureza. Uma experiência que não vão esquecer!

OBSERVAÇÕES:  Inclui a deslocação até à Quinta, uma mesa, dois bancos, dois puffs e jantar romântico. 

Menu – Croquetes de alheira, Paté de Vinho do Porto com tostas, Sopa fria, Salada, Baguete, Batata-doce frita, Fruta 

laminada, Sumo, Água (e garrafa de espumante ou garrafa de champanhe consoante a opção escolhida).

ROMANCE



OZADI 

EXPERIENCES
Todas as experiências vendidas pelo Ozadi Tavira Hotel estão cobertas por um seguro de acidentes pessoais. 

Os transferes estão incluídos no preço apresentado (do Ozadi Tavira Hotel – Tavira, do Eurotel Altura – Altura e da Ozadi 

Concept Store – Tavira até aos locais de atividade ou de início da mesma). 

A realização das experiências está dependente da disponibilidade dos parceiros e deve ser marcada com, pelo menos, 

24 horas de antecedência.

OZADI TAVIRA HOTEL  |  Quinta das Oliveiras, EN 125, Tavira, Algarve  |  Tel.: +351 281 324 324  

reservas@ozaditavirahotel.com  |  www.ozaditavirahotel.com


