Em Noudar os percursos podem ser realizados a pé, de bicicleta ou de Noucar (viatura elétrica todo-o-terreno) de forma autónoma – com carta, ou com o uso dos nossos guias
digitais – ou acompanhados. Caso pretenda ser acompanhado temos ao se u dispor guias locais e especializados – em áreas tão diversas como a ornitologia, a geologia, a botânica, a
história, a etnografia - sujeitos a marcação. Os nossos percursos variam em intensidade e extensão, para se adaptarem a todos os visitantes.

Tipologia de Visita
Percurso Pedestre
Aluguer de Guia Digital

Preço
Gratuito
5€/guia
Gratuito para
hóspedes.

Visita Guiada com especialista
(ornitologia, biologia, geologia…)

16,5€/pessoa

Visita Guiada com guia local
(de Barrancos)

7€/pessoa

Observações
São disponibilizados na receção mapas de localização para acesso aos percursos do PNN.
O guia digital é um aparelho equipado com GPS, e que disponibiliza uma série de informações multimédia (em forma de texto
escrito, falado, imagens e sons) sobre os pontos de interesse do percurso em questão (recomenda-se o aluguer de cada guia por
grupos de 4 pessoas no máximo, para que a informação não se disperse).

O preço é relativo a grupos de 12 pessoas. Para um número superior de pessoas, o preço sofrerá o devido ajuste. A marcação
destas visitas requer alguma antecedência, no sentido de compatibilizá-las com a disponibilidade dos guias.

hóspede:10€/hora 30€ ½ dia 50€/dia visitante:20€/hora 50€ ½ dia 80€ / dia
Noucar (viatura elétrica todo-o-terreno)
hóspede: gratuito visitante: 5€/hora/adulto 2,5€/hora/criança
Bicicleta
Em qualquer dos casos, é sempre feita a recepção ao grupo acompanhada de um breve enquadramento ao projecto do PNN.
Percurso do Monte
Dificuldade
Extensão
Tipo
Duração
Temática
Ponto de
partida
Ponto de
chegada

Principais
pontos de
interesse

Baixa
1,5km
Circular
45min.
Vida e trabalho agrícola na herdade
no início do século XX e sua relação
com modelo de gestão agro-silvopastoril do PNN.
Monte da Coitadinha
Monte da Coitadinha
Monte da Coitadinha,
Horta do Monte
Eira (com vista panorâmica)
Curral
Choça
Horta da Senhora

Percurso da Estrada
baixa
2,5Km
Linear
90min.
Conjugação de valores históricos
de Noudar, com exemplos
surpreendentes da flora
mediterrânica.
Porta de Moura do Castelo de
Noudar (direcção Oeste)
Porta de Moura do Castelo de
Noudar (direcção Oeste)
Castelo de Noudar
Porta de Moura
Estrada de Moura
Flora mediterrânica com
presença de endemismos
Povoado calcolítico
Ribeira de Múrtega
Aves de rapina
Paisagem panorâmica

Percurso do Moinho
baixa
3,8Km
Circular
90min.
Nesta zona é possível apreciar o azinhal, que
corresponde ao montado de azinho sem
intervenção humana

Percurso da Volta do Mango
baixa
3Km
Circular
70min.
Para conhecer o montado de
azinho, este é o percurso mais
indicado.

1ª Cortada à esquerda depois da curva 90º na
estrada para o Castelo de Noudar
Junto à choça mais próxima do Castelo de
Noudar
Azinhal
Moinho de água
Ribeira de Múrtega
Aves ripícolas
Zambujal

Castelo de Noudar
(direcção Este)
Junto à choça mais próxima do
Castelo de Noudar
Montado de azinho
Choças
Fonte da Figueira
Rio Ardila
Aves e vegetação ripícolas

