VENDAS NOVAS
ROTA DAS BIFANAS
Código: VND PR1
Localização geográfica: Vendas Novas
Tipologia: Circular
Temática dominante: História, paisagem, gastronomia
Distância: 16,8Km
Duração aproximada: 4 a 5 horas
Tipo de piso: Caminhos urbanos e caminhos rurais
Desnível acumulado: 203m
Altitude mínima: 111m
Altitude máxima: 150m
Grau de dificuldade: Médio
Certificações: Homologado pela FCMP
Ponto de partida e chegada: Câmara Municipal de Vendas Novas
Coordenadas geográficas: N38º40'40',08'' W08º27'18,86''
Coordenadas geográficas: 38,677797º -08,455236º
Onde estacionar: Parque de estacionamento no local.

CONTACTOS ÚTEIS:
Posto de Turismo de Vendas Novas
Telefone: 265 890 554
E-Mail: posto.turismo@cm-vendasnovas.pt

DESCRIÇÃO DO PERCURSO
Sair da Câmara Municipal de Vendas Novas, em espaço do antigo Palácio Real, e entrar no centro urbano para avistar a fabulosa Igreja Matriz.
Seguir pela moderna avenida 25 de Abril, passando pela escola e zona desportiva, e virar pela Av. da Misericórdia junto à zona comercial. Virar à
direita pela Rua Val de Figueira e circundar a cidade pelo seu extremo sul.
Ao chegar ao Jardim do Bairro José Saramago, infletir para a esquerda, seguindo por longo caminho rural, circundado por campos agrícolas. Em
zona de montado virar à direita em direção a norte, passar pela Afeiteira ao longo da Rua Maria de Lurdes Pintassilgo até à Rua Beatriz Costa, para
seguir à direita junto à enorme mancha florestal. Ao encontrar a Estrada da Afeiteira, virar de imediato à esquerda pela zona dos Foros da
Misericórdia até encontrar à direita a Rua Almada Negreiros que se segue pela esquerda.
Seguir até encontrar a Rua José Francisco Fragoso, na quinta rua perpendicular à esquerda, por onde se acede à Rua da Boavista, onde se
encontram muitos dos locais para saborear a célebre Bifana de Vendas Novas. Virar à direita para o interior do centro urbano pela Rua da
Misericórdia e depois virar à esquerda pela Rua Domingos Sávio, onde se pode admirar a igreja com o oráculo deste santo. Ao chegar ao Jardim
Público de Vendas Novas virar à esquerda e cruzar o espaço verde de lazer até atingir a Estrada Nacional EN4, virando à direita. Seguir pela zona
urbana, pela Avenida da República, onde de novo a Bifana de Vendas Novas é rainha da gastronomia em diversos locais, e avistar o Palácio Real,
hoje Escola Prática de Artilharia.
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