PLANÍCIES ALENTEJANAS
PELO MEGALÍTICO DAS PLANÍCIES ALENTEJANAS
Dia 1 – 80 km
10h – Início de itinerário em Vale de Frades, Vidigueira, com visita ao menir de Mac Abraão, o monumento mais reconhecido da região. Explore a
região de Alvito e Vidigueira com visita a uma herdade onde pode assistir às tradições etnológicas e a paisagem envolvente.
13h – Almoço de gastronomia regional. Em Ferreira do Alentejo, conheça a capela do Calvário. Em Aljustrel aventure-se pela tradição mineira, no
Parque Mineiro, um museu ao ar livre.
16h – Final de tarde com passeio de balão de ar quente, na Reserva da Biosfera de Castro Verde.
20h – Jantar e alojamento em Castro Verde.
Dia 2 – 120 km
10h – Pequeno-almoço no alojamento. Caminhe pelo centro histórico de Castro Verde e visite uma queijaria local onde poderá degustar alguns
queijos regionais. Em Ourique, explore as colinas que desvendam o monumento megalítico Tholos da Nora Velha e o famoso Castro da Cola.
13h – Almoço regional numa herdade local com prova de vinhos. Em Almodôvar, conheça o Museu Severo Portela. Em Mértola, aventure-se pelo
Roteiro das Minas e aproveite para conhecer, o Pulo do Lobo, no rio Guadiana.
17h – Admire o Cante Alentejano, Património Cultural e Imaterial da UNESCO, na Casa do Cante em Serpa.
20h – Jantar e alojamento em Serpa.
Dia 3 – 120 km
10h – Pequeno-almoço no alojamento. Em Moura, descubra as antas da Herdade da Negrita e a Fonte das Três Bicas, junto ao frondoso jardim
municipal.
13h – Almoço tradicional. Admire a perícia da construção e estado de preservação dos dólmens na Herdade de Corte Serrão. Na Vidigueira, explore
o castelo.
18h – Termine o itinerário com um curso de Iniciação à Prova de Vinhos, numa herdade da região.
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