
 
 

Kerstpakketten Faia Brava 2018 
 

 

 

Faia Brava en ATN  

De Portugese natuurbeschermingsorganisatie Associação Transumância e Natureza (ATN) 

is een pionier op het gebied van natuurontwikkeling in Portugal. Opgericht in het 

jaar 2000 heeft ATN inmiddels het natuurreservaat Faia Brava weten te ontwikkelen; 

een uniek gebied voor veel bedreigde planten en diersoorten, waaronder de Haviks-

arend en de Aasgier. Faia Brava is uitgegroeid tot een gerespecteerd reservaat van 

ruim 1050 ha. In het reservaat resteren nog enkele gaten: gebieden die ATN wil 

aankopen, in totaal nog 50 hectaren. Aankoop is nodig om het hele gebied natuurlijk 

te kunnen beheren, natuurbranden buiten de deur te houden en van Faia Brava een 

compleet reservaat te maken. 

Vanuit Nederland werkt de Stichting Natura Iberica mee aan het bereiken van dit 

belangrijk doel. Zie ook: www.atnatureza.org of www.naturaiberica.nl 

 

Na de successen van afgelopen jaren bieden we dit jaar de mogelijkheid via ons uw 

kerstpakketten aan te schaffen. Vele organisaties gingen u voor. 

Met de Faia Brava producten kunnen uw medewerkers of relaties thuis de natuur 

proeven. Met een verhaal en een doel. Doet u mee? Kerstpakketten bestellen helpt 

direct het reservaat af te maken en de natuur compleet te beschermen! Wij werken met 

vrijwilligers zodat de marge volledig ten goede komt aan het natuurgebied. 

  

https://www.atnatureza.org/pt/
https://www.naturaiberica.nl/


 
 

 

Assortiment Kerstpakketten Faia Brava 2018 
 
Pakket Faia Brava Original   
Prijs: € 30,00 
 

- Olijfolie Faia Brava extra 
virgen (0,5 L) 

- Fles CARM DOC rood of wit 
- Zoete amandelen (125 g) 
- Olijventapenade groen 
- Kleurenfolder over Faia 

Brava 
- Voucher voor gratis excursie 

in 2019 
- Verpakt in tweevaksdoos 

 
 
 
 

 

Pakket Faia Brava Grande   
Prijs: € 45,00 
 

- Olijfolie Faia Brava extra 
virgen (0,5 L) 

- Wijn CARM DOC rood of wit 
- Pittige amandelen (125 g) 
- Zoete amandelen (135 g) 
- Vijgen- of bramenjam (230 

ml) 
- Olijventapenade groen 
- Gedroogde paddenstoelen (25 

g) 
- Voucher voor gratis excursie 

in 2019 
- Kleurenfolder over Faia 

Brava 
- Verpakt in drievaksdoos 

(€45,00) of herbruikbare 
houten kist (€ 52,50) 

 
 

 
 
 

Eén van de oude olijfgaarden waar de 
Faia Brava olijfolie vandaan komt. 

  



 
 

Pakket Faia Brava Superior 
Prijs: € 65,00 
 

- Olijfolie Faia Brava extra 
virgen (0,5 L) 

- Wijn CARM wit DOC 
- Wijn CARM rood Reserva DOC 
- Pittige amandelen (125 g) 
- Zoete amandelen (135 g) 
- Vijgenjam (230 ml) 
- Bloemenhoning (230 ml) 
- Olijventapenade groen 
- Gedroogde paddestoelen  

(25 g) 
- Olijven Faia Brava (150 g) 
- Voucher voor gratis excursie 

in 2019 
- Kleurenfolder over Faia 

Brava 
- Verpakt in herbruikbare 

houten kist 
 
 

 
 

 
De prijzen van alle pakketten zijn incl. BTW en exclusief verzendkosten. 
Minimum afname 5 pakketten. Verzendkosten in principe €50,- per zending.  
Voor grotere bestellingen is maatwerk mogelijk. Bestellen kan tot 12 oktober. 
 
Informatie over de producten vindt u op onze website www.naturaiberica.nl 
Heeft u vragen? Bel/mail dan Henk Smit (06 51526332, henksmit0123@gmail.com) 

https://www.naturaiberica.nl/

