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Ao percorrer a Via Algarviana no verão, saiba que esta é a altura do ano em que
provavelmente irá desfrutar menos desta experiência. O interior algarvio atinge
facilmente temperaturas elevadas, aumentando o nível de dificuldade do percurso. 
O risco de incêndio é também uma realidade nesta estação. Por isso, prepare-se
convenientemente para todas as especificidades deste território. Conheça abaixo os
percursos complementares em alternativa à Grande Rota. 

Informe-se com antecedência sobre as
especificidades do percurso, consulte a informação
que disponibilizamos no nosso website, analise os
mapas dos setores e faça o download dos tracks.

Leia atentamente o Guia Informativo da Via
Algarviana, pesquise sobre a sinalética que irá
encontrar e faça uma lista do que deve levar
consigo para esta viagem. 
Como já mencionámos, planear antecipadamente é
crucial para desfrutar desta experiência!

Se depois de consultar toda a informação
disponível ainda tiver dúvidas, contacte-nos através
de e-mail  para viaalgarviana@viaalgarviana.org ou
das redes sociais. 

Pronto para esta aventura?

O verão traz o tempo quente e a vontade de estar ao ar livre. Se a Via Algarviana está
nos seus planos para as próximas férias, então temos algumas recomendações para si.
 

Em tempo de pandemia por COVID-19, são várias as questões essenciais que temos de ter
em conta quando vamos viajar pelo território "Via Algarviana". Se normalmente
recomendamos um planeamento antecipado, nestes tempos excecionais planear toda a
logística com antecedência é fundamental! Deverá ter em conta que há alguns serviços
que poderão estar a funcionar em horários reduzidos ou mesmo estar encerrados. Reservar
previamente os alojamentos e restaurantes e confirmar os horários e os meios de transporte
que irá necessitar são importantes para prevenir imprevistos desagradáveis. 

Quando utilizar estes serviços, tenha em conta as medidas preventivas da Direção-Geral de Saúde:

Se procura umas férias ativas, a pé ou de bicicleta, atreva-se a conhecer o Algarve
através dos 12 percursos circulares que a Via Algarviana tem para si, de Sotavento a
Barlavento. Para os estreantes nestas andanças, sugerimos a leitura atenta da
informação do percurso antes de o iniciar. E não se esqueça, antes de percorrer
qualquer rota, avalie sempre as condições climatéricas, o risco de incêndio e a sua
condição física para realizar o percurso. Publique no Instagram com a hashtag #viaalgarviana.

A sua foto pode ser o destaque do mês aqui! 
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Está a planear visitar a Via Algarviana nas suas férias?
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Se esta é a primeira vez que irá
percorrer uma Grande Rota...

Explore o Algarve em 12 Pequenas Rotas

Ao cumprir todas as medidas preventivas, poderá usufruir de umas férias tranquilas e em
segurança, quer para os visitantes, quer para os locais. 
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LEITURA PARA ORGANIZAR A SUA
VIAGEM PELA VIA ALGARVIANA

6 REGRAS DE BOA CONDUTA PARA

PERCORRER A VIA ALGARVIANA

EM TEMPO DE PANDEMIA DE COVID-19

A PENSAR VISITAR-NOS NO VERÃO?

5 ALERTAS A TER EM MENTE!

A PRIMEIRA VEZ NUMA GRANDE ROTA?

5 INFORMAÇÕES A TER EM CONTA!

REGRAS DE CONDUTA E SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DE
INCÊNDIOS  
TURISMO DE PORTUGAL E AGIF – AGÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS
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