Parque de Natureza de Noudar
OVER
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Het natuurpark Noudar, gelegen in Barrancos, vlakbij de grens met Spanje heeft een ongerepte sfeer, waar bos- en
landbouwactiviteiten plaatsvinden op basis van een diep respect voor de natuurlijke ecosystemen.
Wat het landschap van het natuurpark vooral kenmerkt, zijn de talrijke steeneiken. Het park wordt in het noorden
begrensd door de rivier Rio Ardila en in het zuiden door de stroom Ribeira da Múrtega. In het midden van dit
landschap staat het kasteel van Noudar, dat imposant overkomt en het omringende laagland lijkt te verdedigen.
Vanuit dit bastion kunt u één van de mooiste panorama’s van de regio bekijken. De grote rijkdom aan begroeiing
zorgt ervoor dat deze plek een ideale habitat is voor reeën, zwijnen en verschillende vogelsoorten aantrekt, zoals
monniksgieren, zwarte ooievaars, kraanvogels, nachtegalen, zwarte tapuiten en tuinfluiters.
Het bezoekerscentrum is de beste plaats om uw bezoek aan het park te beginnen. Het centrum ligt bij Monte da
Coitadinha en beschikt over uitstekende faciliteiten om bezoekers te ontvangen, waaronder een restaurant en een
bibliotheek. Het geeft de bezoeker informatie over de routes, die men op eigen gelegenheid kan volgen met behulp
van digitale gidsen of met multimedia-applicaties voor PDA´s met geprogrammeerde routes. Het park kan te voet
bezocht worden of met milieuvriendelijke terreinwagens die door het park beschikbaar worden gesteld. Andere
mogelijkheden zijn de fiets of de “Noucar” (elektrische voertuigen die op zonne-energie rijden). U kunt ook gebruik
maken van een lokale gids of, indien u van tevoren reserveert, van gidsen die gespecialiseerd zijn in ornithologie,
geologie, botanie, geschiedenis dan wel etnografie, al naar gelang uw voorkeur.
Contactgegevens
Apartado 5 - 7230-909 Barrancos
Tel: +351 285 950 000 Fax: +351 285 950 001
E-mail: pnoudar@edia.pt

Website:

http://www.parquenoudar.com

Kenmerken en diensten
Aangegeven routes
Excursies mit Gids
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