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Rota da Água 
(Loulé)

Rota das Árvores
Monumentais
(Monchique)
 

Explore o Algarve com estas quatro rotas temáticas. São trilhos curtos que
revelam o património natural e cultural da região.

Estivemos em Sagres no início de outubro, com caminhadas
e atividades de descoberta da Natureza para famílias. 
Nestes cinco dias intensos  partilhámos com todos os que
se juntaram a nós a beleza e o património natural e cultural
únicos desta zona. Veja aqui algumas das imagens que
marcaram o festival.
E ainda tivemos a sorte de ver esta belíssima e rara
mandrágora, planta classificada como 'em perigo'.

 

O festival de caminhadas e arte está de regresso.
Nesta 4ª edição, o tema "Contraciclo" dá o mote
para a instalação artística, que pode ser visitada
nas ruas da aldeia.
Várias das caminhadas passam por troços da Via
Algarviana - veja quais são e inscreva-se no site. 

Publique no Instagram com a hashtag #viaalgarviana.
A sua foto pode ser o destaque do mês aqui! 

Furnazinhas

@suzeebluezee (Susana Martins)

Já conhece as rotas temáticas da Via Algarviana? 

Atividades gratuitas, inscrição necessária
Organização: Almargem e Câmara Municipal
de Lagos
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Rota 
do Contrabandista
(Alcoutim)

Rota da Geologia
(Monchique)

Novidades para praticantes de BTT: gráficos de altimetria
Se vai fazer a Via Algarviana de bicicleta,
temos agora no site uma ferramenta muito
útil para planear a sua viagem: em cada
etapa há um ficheiro pronto a imprimir com
o gráfico de altimetria dessa jornada.
E não se esqueça: no site há uma secção
dedicada especialmente ao BTT, com dicas para
preparar a sua bicicleta e informação detalhada
sobre cada uma das etapas.

Via Algarviana no Festival de Observação 
de Aves & Atividades de Natureza de Sagres 

5-7 novembro 2021 
Barão de São João - Lagos
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