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Rota do Mármore AE
Turismo Cultural, Criativo, Industrial e PatrimonialA Rota do Mármore AE é uma oferta de turismo criativo de âmbito
industrial e patrimonial onde o Mármore é o produto endógeno de referência.
A conjugação do produto natural – mármore – e a relação com a história, cultura e os patrimónios da região do
Anticlinal dos Mármores, nos concelhos de Alandroal, Borba, Estremoz, Sousel e Vila Viçosa, uma das mais antigas e
produtivas superfícies extractivas daquele recurso em Portugal, fazem da paisagem da região uma diferenciação na
sua arquitectura através das suas aplicações.A Rota do Mármore AE promove esta nobre rocha ornamental e os
patrimónios a ela associados enquanto produto cultural, conjugando-o com outras experiências de oferta turística.
Propomos ao visitante, por exemplo, desgostar a típica gastronomia e doçaria conventual integrada no roteiro de
lugares e sítios da região.
Dada a riqueza da paisagem transformada pelo homem, a Rota do Mármore AE, destaca nas suas visitas o espaço
industrial com visitas a pedreiras de mármore, empresas de transformação e oficinas de canteiros.A Rota do
Mármore AE valoriza a visita por lugares únicos da nossa História e Património, diversidade de monumentos e locais
onde o mármore tem sido aplicado na melhor expressão artística.As visitas à Rota do Mármore AE, são organizadas e
conduzidas por guias – interpretes especializados, conhecedores do território e do seu património. Estão licenciadas
pelo Turismo de Portugal com o RNAAT n.º 145/2014, tem interpretes em português, inglês, espanhol ou francês.As
visitas realizam-se todos os dias do ano, para diversos públicos, com condições especiais para grupos.
Contactos
Avenida Duques de Bragança, nº 4 7160-209 Vila Viçosa
+351 268 889 186 / 965 087 618
Telefone:
geral@rotadomarmoreae.com
E-mail:
Website:

www.rotadomarmorea.com

Redes Sociais:

http://www.facebook.com/rotadomarmore1
https://www.instagram.com/rota_do_marmore_ae/
https://www.linkedin.com/in/rotadomarmoreae/
https://www.youtube.com/channel/UCpuo8ZShBBgcCGnvygb_Pgg
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Caraterísticas e Serviços
Visitas Guiadas
Circuitos Turísticos
Outras Atividades
Enoturismo e Gastronomia

Acessibilidade
Outras Informações
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