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Rio Maior, 14/12/2013
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já conta meia dúzia de
anos a divulgar ciência e tecnologia. Quase a alcançar os 80
mil visitantes, o Centro Ciência Viva do Alviela apresenta-se
agora com exposições renovadas e novos conteúdos, com
destaque para o bem precioso que é a água. Biologia,
geologia, hidrogeologia, paleontologia, muitas são as
temáticas ali abordadas. O Geódromo, o Carso e o
DESTAQUE (HOTÉIS)

Quiroptário continuam a fazer as delícias dos visitantes,
contando a história do Maciço Calcário Estremenho num
simulador de realidade virtual, revelando o percurso
subterrâneo da água a três dimensões e dando aos visitantes a possibilidade de se colocarem na pele de
um morcego, em diversos módulos interactivos.

http://rmnoticias.maiortv.com.pt/centro-ciencia-viva-alviela-em-festa

SECÇÕES
Onde dormir (Rio Maior)
4 unidade s de alojam e nto (pousadas, hoté is, pe nsõe s, re side nciais, m oté is, apartoté is, apartam e ntos,
alde am e ntos, unidade s de turism o rural e casas particulare s).
Muitas das unidade s listadas ofe re ce m re se rvas e le ctrónicas e de scontos e x clusivos para a inte rne t, e ntre
outras prom oçõe s.
Como chegar (Rio Maior)
3 m apas de talhados

Onde comer (Rio Maior)

Casa Dom Diogo
A rraiolos
A C asa Dom Diogo e stá localizada no ce ntro
de Arraiolos e re m onta ao sé culo XVIII.
Proporciona um a se nsação histórica re forçada
por m obiliário e m m ade ira e scura e cortinas
longas.

+

2 re staurante s

Galeria fotográfica (Rio Maior)
1 fotografias: papé is de pare de (wallpape rs) e postais

Ofertas especiais de última hora
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Odisseias
Presentes -70%
www.odisseias.com/presentes-n…
Surpreenda este Natal com
presentes de sonho. Veja mais
aqui,

DESTAQUE (RESTAURANTES)
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[v*c] Centro Ciência Viva do Alviela em festa (Rio Maior)
A s Nossas Ilhas
A ngra do Heroísmo
Situado no coração da cidade de Angra do
He roism o, Patrim ónio Mundial pe la UNESC O
de sde 1983, o re staurante As Nossas Ilhas
ofe re ce um a variada e m e nta.
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