
10 a 12 de março

LÁ VAI SERPA...

21º Encontro A.N.A.

Apoio:

Aberto a TODOS os autocaravanistas

Inscrições:   enviar mail para
 geral@ana-autocaravanismo.pt

 
Sócios e protocolados: 23€/pax
Não sócios: 26€/pax

2023

mailto:geral@ana-autocaravanismo.pt


09:40h - Saída  do Camping em direção ao centro e café pelo caminho.

10:00h - Visita ao Museu do Relógio. No espólio do Museu constam mais de 2.300
peças todas mecânicas, datadas desde 1630 até aos dias de hoje.

12:30h - Almoço livre e despedidas

09:45h - Reunião junto à entrada do Camping Serpa para receção de boas-vindas. 
10:00h - Visita guiada, com Guia Turístico da CMS, ao património histórico e cultural de
Serpa. Inclui-se: Aqueduto, Centro Histórico, Alcáçova do Castelo, Museu de
Arqueologia, exposição na Galeria Municipal, Museu do Cante, etc. Esta visita termina
cerca das 12:30h.

12:30h - Almoço livre

14:40h - Saída do Camping para o auditório do Museu do Cante Alentejano para
Assembleia Geral A.N.A. (apenas sócios A.N.A.).
15:00h - Assembleia Geral A.N.A., a qual terminará no máximo às 17:30h.

19:45h - Jantar de Grupo - Saída do Camping para o Serpa Hotel, onde decorrerá o
jantar no Restaurante Água-mel.

LÁ VAI SERPA...

Programa
sexta 10/março
A partir das 17h - Receção dos participantes no Parque Campismo Municipal de
Serpa

sábado 11/março

domingo 12/março



Notas da Organização

1 - O estacionamento ocorrerá no Parque Campismo Municipal (10€ por AC com 2 pessoas,
por noite (energia +2,50€)). O pagamento será feito pelos participantes na receção do
parque conforme as noites de permanência. Em caso de indisponibilidade de lugares no
Parque de Campismo, será indicado local alternativo.

Parque Campismo Serpa: R. Francisco Torrão, 7830-334 Serpa
Coordenadas: N 37º 56’ 28” ; W 07º 36’ 15”

2 - O número de inscrições é limitado pelas condições logísticas do restaurante.

3 - O acesso ao ato da Assembleia Geral é aberto a todos os sócios, independentemente
de se inscreverem ou não no encontro.

4 - O valor da inscrição destina-se exclusivamente à cobertura dos custos inerentes ao
evento. 

5 - A A.N.A. - Associação Nacional de Autocaravanismo, não se responsabiliza por
quaisquer danos ou acidentes durante este encontro.


