Viagem no tempo
Viagem no tempo pela Lezíria do Tejo
Dia 1 – 120 km
10h – Início de itinerário em Coruche com percurso pedestre de birdwatching e conheça o Observatório do Sobreiro e da Cortiça.
13h – Almoço regional. Ainda em Coruche, visite o Museu Municipal e aventure-se com percurso de BTT pelo roteiro megalítico.
17h – Já em Benavente, explore o centro histórico e conheça a Fonte de Santo António, que abastecia a população utilizando as
tradicionais quartas de água, a primeira canalização pública do concelho.
20h – Jantar e alojamento em Benavente.
Dia 2 – 35 km
10h – Pequeno-almoço no alojamento. Em Salvaterra de Magos descubra a Falcoaria Real, local de treino da arte de Falcoaria,
Património Cultural e Imaterial da UNESCO. Explore o Edifício do Cais da Vala, onde se desvenda a história do Celeiro e Cais da Vala
Real.
13h – Almoço típico local. Ainda em Salvaterra de Magos, na aldeia avieira de Escaroupim visite o Museu Escaroupim, o rio e o núcleo da
Casa Típica avieira. Em Muge, conheça a famosa olaria de Muge e admire a arte de trabalhar o barro, numa oficina local.
18h – No Cartaxo, final de tarde com visita a uma adega local, com prova de vinhos.
20h – Jantar e alojamento no Cartaxo.
Dia 3 – 120 km
10h – Pequeno-almoço no alojamento. Em Azambuja, conheça o Castro de Vila Nova de São Pedro e aventure-se num batismo de voo
ou passeio de BTT ao longo da Vala Real.
13h – Almoço tradicional. Inserida no Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, visite a pitoresca anta-capela de Alcobertas, anexa à
igreja paroquial de Alcobertas, em Rio Maior. Em Santarém, descubra o Museu Municipal e explore o centro histórico da capital do
Gótico.
18h – Fim de itinerário com pequeno circuito de bicicleta na ciclovia de Almeirim

Também poderá gostar
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