Entre a serra e o Mar (3 dias / 2 noites)

Tomando a sua base no Barrocal Algarvio, a 10km da costa, desfrute do melhor que o
"entre a serra e o mar" lhe pode oferecer… Mais que um percurso, uma história contada
pelos seus passos, das paisagens do sobreiral à Ria Formosa, p’lo património, pela
gastronomia, pelo artesanato, e nas suas gentes, que vivem desta região tão específica
do Algarve, quer nos hábitos, na cultura e na economia local.
Por exemplo, sabe que na serra do Caldeirão se produz a melhor cortiça do mundo?
Que Portugal é o principal exportador mundial e que, para além de fornecer rolhas aos
melhores vinhos e de ter uma crescente presença na moda, a cortiça é utilizada nas
naves espaciais da NASA?
1º dia – Chegada à Herdade da Corte para um primeiro
respirar do campo, durante um pequeno passeio pelos trilhos
sugeridos enquanto abre o apetite para o jantar.
2º dia – Depois do pequeno almoço no terraço, seguem em
direcção a São Brás de Alportel, mais concretamente ao
Museu do Traje, local de encontro para a Rota da Cortiça.
Almoço e depois, apenas vinte minutos depois, encontre-se
num barco de passeio, navegando pelos canais, sapais e
esteiros, avistando aves únicas, maternidades de ameijoas e a
faina dos seus mariscadores e as salinas da flor de sal…
delicie-se com um banho em aguas límpidas nas ilhas
desertas da barra, antes de degustar uma cataplana de peixe
ou um arroz de marisco em convívio com as historias do
próprio mariscador...
3ª dia – Passeie à descoberta da praia do barril com a
simplicidade de poder observar um magnífico panorama da
avifauna característica das zonas húmidas: para além de aves
marinhas, a infinidade de conchas e búzios sobre o areal
indicativo de uma faixa litoral plena de vida. Depare-se com
o cemitério das âncoras.
Por fim, de regresso, sugerimos-lhe uma paragem numa ou duas das mais tradicionais
aldeias da serrania algarvia, para um adeus seguramente caloroso e de boas memórias.

Inclui:
2 noites na Herdade da Corte, turismo rural, com pequeno almoço;
2 jantares, 2 almoços;
1 tour guiado na Rota da cortiça com visita aos artesãos, fabrica de produção e
transformação e sobreiral e prova uma prova de licores (alfarroba, bela-luísa e poejo) +
doçaria regional em alfarroba, figo e amêndoa + chá de plantas aromáticas do sobreiral.
1 passeio de barco ao por do sol, navegando pelos canais, sapais e esteiros, avistando
aves únicas, maternidades de ameijoas e a faina dos seus mariscadores e as salinas da
flor de sal… delicie-se com um banho em aguas límpidas nas ilhas desertas da barra.
1 passeio pelo trilho natural da Ilha de Tavira-Praia do Barril.
Preços desde 204€ por pessoa em quarto duplo.
Para reservar: www.herdadedacorte.com/contactos
www.facebook.com/herdadedacorte

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.
Seja bem vindo...
Herdade da Corte – Turismo Rural
www.herdadedacorte.com
herdadedacorte@herdadedacorte.com
www.facebook.com/herdadedacorte

