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O PARQUE DE NATUREZA DE NOUDAR conta agora com um
telescópio Orion Skyquest XX16" GoTo. A vinda deste telescópio o maior do Alentejo — integra-se na parceria da EDIA com a Dark
Sky Alqueva (a primeira reserva classificada de turismo de
observação do céu noturno, premiada em 2011 pela Organização
Mundial de Turismo das Nações Unidas) e dota o parque e a região
com uma nova valia de interpretação do território, destinando-se a
atividades em torno da astronomia e da observação do céu.
NOUDAR NATURE PARK now has an Orion SkyQuest XX16 "GoTo.
The arrival of this telescope - the largest in Alentejo - integrates
EDIA’s partnership with the Dark Sky Alqueva (the first classified
reserve for touristic observation of the night sky, awarded in 2011
by the World Tourism Organization of the United Nations) and
endows the park and the region with a new possibility for
interpretation of the territory, as the telescope is destined for
educational activities about astronomy and sky observation.
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CONDIÇÕES GERAIS DARKSKY
- observações
bservações com telescópio e guia do céu,
céu com piquenique noturno: 15€ /adulto
- aluguer do telescópio e equipamento para uso privado: 50€
50 *

Grupos de 6 a 12 pessoas. Crianças grátis (até aos 16 anos).*
anos). implica pagamento de caução de 100€
Todas as observações estão sujeitas a reserva e às condições meteorológicas (chuva e/ou nuvens no céu
não permitem as observações).

PROGRAMA DARK SKY NOUDAR (2PESSOAS): 220€
220
- 2 noites na Casa do Monte, quarto duplo APA
- 2 refeições no restaurante Pançona
- piquenique noturno
- passeio noturno com googles de visão noturna e acompanhamento do guarda de
caça, para observação de fauna selvagem
- sessão de observação Dark Sky com telescópio, com explicação das constelações
constelaçõe e
do céu
Grupos de 6 a 12 pessoas. Todas as observações estão sujeitas a reserva e às condições meteorológicas
(chuva e/ou nuvens no céu não permitem as observações).

