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23 de Fevereiro | Alcoutim
Caminhada: 9h30 
Via Algarviana | Percurso Pedestre da Lourinhã
(Rota do Contrabandista)
 
Extensão: 5,5 km
Grau dificuldade: Média / Fácil
Ponto encontro: Cais de Embarque de Alcoutim
Recomendações: Roupa e calçado adequados a
caminhada, água e merenda.
 

Em Canto pela Algarviana

somos notícia
Tgcom24 -  Il 2020 in Portogallo:
vacanze al top per 10 motivi

Sabia que estamos a atualizar os materiais
promocionais da Via Algarviana? 
Através da candidatura que se encontra em
execução, “Via Algarviana –
(Des)envolvendo o Interior do Algarve”,
financiada pelo Turismo de Portugal,
incluída na Linha de Apoio à Valorização
Turística do Interior, vamos reeditar o Guia
Informativo e os folhetos das pequenas
rotas pedestres, em mais idiomas.
Curioso? Fique atento às novidades que
vão chegar nos próximos meses!

Cachopo

Na sua visita à região do Algarve, no passado dia 20 de janeiro, a Secretária de
Estado do Turismo, Eng.ª Rita Marques, reuniu com stakeholders de
diferentes áreas de turismo. A Associação Almargem, esteve representada
enquanto entidade gestora da Via Algarviana, numa reunião onde se pretendeu
fazer o diagnóstico do Turismo de Natureza no Algarve, enunciando os
problemas existentes e apontando sugestões.
 
De acordo com comunicado da Secretaria de Estado, esta visita permitiu
contactar com exemplos de sucesso da estratégia para o Turismo:
«diversificar, desconcentrar e diminuir a sazonalidade, numa região que
durante demasiado tempo foi apenas caracterizada por Sol e Mar».

Publique no Instagram com a hashtag #viaalgarviana.
A sua foto pode ser o destaque do mês aqui! 
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“Via Algarviana – (Des)envolvendo o Interior do Algarve”
Materiais de divulgação da Via Algarviana em atualização

Parcei ros

> www.viaalgarviana.org

 @thomas_trekking

Promotor

F E L I Z  A N O

Evento 365 Algarve
Organização: Grupo Coral Ossónoba

brevemente

Secretária de Estado do Turismo em visita ao Algarve
Via Algarviana foi um dos projetos apresentados
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