






Uma descrição dos Percursos & Programa de 5 noites na Companhia das Culturas e Casas do Palheiro 
Velho: 
 
- 5 noites para 2 na tipologia escolhida 
- Meia pensão 
- Dados GPS e mapas para pedestrianismo e/ou ciclismo 
- Uso do nosso Hamam seguido de esfoliação para 2 pessoas 
- Piscina de água salgada 
- Transfere de bagagem entre os dois ecoturismos 
 
Opcional: 
- Aluguer de bicicletas 
- Almoço / piquenique  
- Aulas de yoga 
- Massagens 
- Transfere de e para o aeroporto 
 
 
Percurso Circular Barrocal, Dunas, Pinhal & Marismas: 
 
Este percurso - cerca de 24 km - propõe uma imersão no Pinhal, Sistema Dunar e Marismas, pela extrema 
oriental da Ecovia do Litoral. São 8 km de pinheiro manso e bravo, piorno, lírio e marcela da duna para além 
de uma vasta panóplia de plantas endógenas, incluindo 2 km da frente de mar da estância piscatória e 
balnear de Monte Gordo, até à embocadura do Guadiana, onde propomos uma paragem no restaurante 
ribeirinho Dom Petisco afiançado na grelha do peixe da praia. 
Avançando pela marginal de Vila Real de Santo António [ Património Iluminista ], junto ao Porto de 
Recreio entramos na Rota do Guadiana. Ao km 3, quando alcançamos o esteiro da Carrasqueira, viramos à 
esquerda na Reserva Natural de Castro Marim – Cerro do Bufo. Ao longo dos 5,5 km deste excerto da 



Reserva, somos confrontados com um dos mais celebrados pontos de observação ornitológico, e onde se 
entrosa a agricultura tradicional e as salinas. 
Chegados à estrada N125-6 encontramo-nos a 3 km da Companhia das Culturas.   
 
 
Percurso Linear Companhia das Culturas – Casas do Palheiro Velho: 
 
Este percurso – cerca de 18 km – parte  do Barrocal para, cruza de novo a Reserva Natural de Castro Marim 
para retomar a Rota do Guadiana  que atravessa a vila de Castro Marim fundada pelos Fenícios, e que o 
pequeno museu situado no Castelo tão bem dá a ver. A partir daqui encontramo-nos nas terras de xisto da 
Serra do Caldeirão onde predomina  a esteva, o rosmaninho, o tomilho, a erva-ursa, entre outras plantas 
endógenas, e que são a base da produção dos mais intensos óleos essenciais.  
Trata-se de uma paisagem pouco humanizada, onde nas zonas baixas, surge as almoinhas [ pequenas hortas 
junto aos pegos de água ] e , mais acima, amendoeiras, figueiras e oliveiras. 
 
 
Percurso Circular Ribeira do Beliche 
 
Este percurso tem cerca de 19 km. Começa por  uma descida de 6 km até à Ribeira do Beliche , numa zona 
de aluviões  com pomares, hortas  e rebanhos até à embocadura do Guadiana. Ao longo de cerca de 10 km 
na margem do Rio surgem as antigas casas dos guardas fiscais, que outrora controlavam o contrabando do 
café, azeite e amêndoa entre os dois lados da fronteira. Pequenas embarcações da pesca artesanal, e as suas 
estruturas de apoio dão a ler uma pequena e consequente actividade, que conjuga a pesca com a horta e os 
pomares de  sequeiro e de regadio. O percurso volta a subir até à aldeia do Azinhal – 5 km – para uma 
paragem obrigatória na pastelaria A Prova com a doçaria regional da amêndoa, alfarroba, figo e ovos. A 
partir daqui o caminho desce para atravessar de novo a Ribeira do Beliche até à casa da partida. 
 
Preços detalhados em https://www.secure-hotel-booking.com/smart/Companhia-das-Culturas/2DSP/pt/ 
 


