
 

Sensações da ria… cheiros e sabores da maresia 

(3 dias / 2 noites) 

 

Conheça a Ria Formosa pelos olhos de quem a vive dia a dia. 

 

Desperte para sensações cheias de odores e sabores: dos viveiros de ostras e ameijoas, 

das salinas da flor de sal, das gambas da ria, do peixe assado na brasa... delicie-se numa 

vivencia muito própria e de bom trato. 

 

1º dia – Chegada à Herdade da Corte para um aperitivo no terraço, relaxar e esperar o 

jantar. 

2º dia - Acorde bem cedo e na companhia dum farnel (o pequeno almoço hoje é 

diferente) visite o porto de pesca de Olhão na chegada dos barcos da faina da noite 

anterior. Sinta a correria da descarga, da separação, da contagem, de pesagem, da 

compra e venda... uma azafama com o preceito de quem faz isto há uma vida. Visita ao 

mercado de peixe de Olhão seguindo o pescado até às mãos de quem o compra... 

Escolha o seu, que entregamos a quem o vai preparar!! 

De seguida queremos lhe proporcionar um passeio de barco pelos viveiros de amêijoas e 

ostras da Ria e, no regresso o seu peixe estará esperando-o para um almoço no 

restaurante de um mariscador, com o melhor que a ria nos oferece. 

Depois do almoço, outros sabores da ria se levantam numa visita às salinas da flor de 

sal, produto tradicional da região desde há gerações. 

3º dia - No último dia, sugerimos uma visita ao Museu da 

história da pesca do atum culminado com um mergulho na 

ilha de Tavira. Por fim, antes da viagem de regresso, não se 

despeça da Ria Formosa sem passar em Santa Luzia, a 

capital do Polvo e delicie-se com os tradicionais petiscos 

desta pequena aldeia abençoada pela natureza.  

 

Inclui: 
2 noites de estadia na Herdade da Corte - turismo rural, com 

pequeno almoço; 

visita ao porto de pesca e lota de olhão e ao mercado do 

peixe;  

passeio de barco aos viveiros da Ria Formosa; 

1 almoço num restaurante de mariscador em Olhão; 

2 jantares na Herdade da Corte; 

entrada no Museu da pesca do atum.  

Preços desde 149€ por pessoa em quarto duplo. 

Para reservar: www.herdadedacorte.com/contactos 

www.facebook.com/herdadedacorte 

http://www.herdadedacorte.com/contactos


 

 

Recomendações:  

Uso de roupa leve e confortável; não esquecer a máquina fotográfica 

 

Como chegar até nós: 
 como chegar à Herdade da Corte 

  

GPS - 37º 09'37,52" N   -   07º 44'38,30" O  

  

Vindo de Lisboa e Barlavento... 

A partir da auto-estrada A22/Via do Infante, tomando a saída 

"Olhão/Moncarapacho/Santa Catarina" deverá seguir as indicações até Santa Catarina. 

À chegada à localidade encontra uma rotunda e deverá seguir pala direita, indicação 

Tavira. Seguindo essa estrada durante cerca de 3km, numa descida, encontrará um 

desvio à esquerda com a indicação "Herdade da Corte" e “Hortas”. 

A partir daí seguir as indicações Turismo Rural Herdade da Corte, durante 2km até 

encontrarem asfalto novo. Aí já entraram na Herdade da Corte. O Monte da Beleza 

aparecerá à vossa direita e devem contorná-lo até encontrarem à vossa esquerda o 

pórtico da Herdade da Corte. Seja bem-vindo... 

 Vindo de Espanha e Sotavento... 

 

A partir da auto-estrada A22/Via do Infante, tomando a saída “Tavira/Santa Catarina”, 

deverá seguir as indicações para Santa Catarina, durante cerca de 3km até encontrar 

indicação à sua direita, para “Herdade da Corte” Turismo Rural e “Morenos”. Terão 

uma estrada recortando a Natureza típica desta região e encontrarão 2km depois um 

desvio à vossa esquerda com indicação Herdade da Corte. Por entre sobreiros e 

azinheiros, 0,5km depois encontram à vossa direita o pórtico da Herdade da Corte.  

eja bem vindo... 
 

 

 
 

Herdade da Corte – Turismo Rural 

www.herdadedacorte.com    -    herdadedacorte@herdadedacorte.com 

www.facebook.com/herdadedacorte 

http://www.herdadedacorte.com/

