O melhor de 2 Algarves (8 dias / 7 noites)

Decerto já esteve no Algarve, e nem duvidamos que o conheça bem, mas já tentou
conciliar o melhor de 2 Algarves?
Imagine uma semana divida entre a impressionante costa agreste e rochosa, com pequenas
acolhedoras praias, da Costa Vicentina e a paisagem campestre e bucólica do Barrocal
Algarvio aos pés da Ria Formosa. Imaginou-se entre os nossos dois ex-libris? Entre
enseadas e ilhas, entre escarpas ingremes e lagoas, sapais e canais, entre perceves e
amêijoas, entre vestígios de outra nossa história em Aljezur ou Cacela Velha…
Imaginou? Agora imagine-se realiza-la com estadia entre o Monte da Xara, na Costa
Vicentina e a Herdade da Corte, perto de Tavira.
Propomos 7 noites com todo o tempo do mundo para
explorar 2 paisagens bem diferentes e desfrutar do melhor
que 2 Algarves têm para dar.
Se tiver gosto pelas atividades de ar livre, passe à descoberta
do meio envolvente, tirando o máximo partido dos Parques
naturais da Costa Vicentina e da Ria Formosa, em passeios
pedestres, BTT, escalada, passeios de canoa, observação de
aves… nós temos os contactos.
Deixe de imaginar, reserve e pergunte-nos…

Inclui:
Estadia de 3 noites no Monte da Xara, com pequeno-almoço;
1 jantar no restaurante pont'a pé em Aljezur;
Estadia de 4 noites na Herdade da Corte, com pequeno
almoço
1 jantar na Herdade da Corte;
Preços desde 258€ 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 ao Monte da Xara:
Entre Aljezur e Odeceixe, chegando à localidade de Rogil, pela
Estrada Nacional 120 (Sines – Lagos), vire para o lado da Serra, na
estrada que faz esquina com a Padaria “Pão do Rogil”, siga em
frente e quando a estrada terminar, vire à direita em direcção ao
Carrascalinho. Após 1 Km (antes do Carrascalinho) encontra a
placa Monte Velho, onde deverá virar à esquerda.
O Monte da Xara surgirá nesse caminho, depois de 500 metros.
Cá estaremos à vossa espera!

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

