PERGUNTAS
FREQUENTES
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Como chegar ao Alentejo?
Como posso obter informações acerca dos postos de informação turística do Alentejo?
Como posso circular no Alentejo?
Como posso saber mais acerca dos Serviços de Saúde no Alentejo?
Onde posso saborear pratos tradicionais Alentejanos?
No Alentejo onde posso dormir?
O que posso fazer no Alentejo?
Posso ver sugestões de roteiros no Alentejo?
Como posso obter informação acerca dos serviços de Guias Intérpretes no Alentejo?

1. Como chegar ao Alentejo?
Veja Como Chegar ao Alentejo e explore o mapa.

2. Como posso obter informações acerca dos postos de informação
turística do Alentejo?
No site encontra uma lista de contactos e horários dos Postos de Turismo distribuídos pelo
Alentejo. Pode acceder directamente aqui.

3. Como posso circular no Alentejo?
Na secção Informações Úteis obterá informações genéricas acerca da rede de estradas do
Alentejo e contactos das redes de autocarros e comboios.

4. Como posso saber mais acerca dos Serviços de Saúde no Alentejo?
Na secção Informações Úteis encontrará informações genéricas sobre os serviços de saúde no
Alentejo.

5. Onde posso saborear pratos tradicionais Alentejanos?
Na secção Onde Comer encontra várias opções, que poderá filtrar por localidade.

6. No Alentejo onde posso dormir?
Na secção Onde Dormir encontrará informação sobre a oferta de alojamento no Alentejo que
poderá filtrar por localidade e/ou por tipologia, entre outras opções.

7. O que posso fazer no Alentejo?
Na secção O Que Fazer vai encontrar várias opções de experiências no Alentejo,tais como:
actividades de animação; parques temáticos; termas; golf; casinos; enoturismo; olivoturismo;
praias e museus e locais a visitar.

8. Posso ver sugestões de roteiros no Alentejo?
Sim. Na secção roteiros apresentamos 4 sugestões de roteiros para que escolha a mais adequada:
Férias em família; Escapadela a dois; Mochila às costas e Séniores activos. Poderá ainda optar por
personalizar o seu roteiro em Crie o seu roteiro no Alentejo.

9. Como posso obter informação acerca dos serviços de Guias
Intérpretes no Alentejo?
Nos postos de turismo e na recepção dos hotéis encontrará informações sobre serviços de Guias
Intérpretes. Poderá também consultar a AGIA- associação de guias intérpretes do Alentejo.

www.alentejoguides.com
tel. +351 963 702 392

Não encontra resposta às suas questões? Contacte-nos!
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