Sugestões
Alentejo
Alandroal
O céu do Alqueva

Relaxar no Alqueva, o Grande Lago

Imaginemos um lugar onde nos sentimos cobertos por um
majestoso céu estrelado. A sensação é indescritível e
normalmente apenas possível de forma artificial, num planetário,
onde nos sentamos confortavelmente para uma lição sobre as
(...)

Para passar uns dias descontraídos e em boa companhia, o
Grande Lago em que se transformou a albufeira do Alqueva é o
pretexto perfeito para relaxar. Falamos de um dos maiores lagos
artificiais da Europa, construído sobre o Rio Guadiana. Tem (...)

Castelo de Vide
Portalegre, Marvão, Castelo de Vide
Num instante atravessamos Portugal e chegamos ao norte do
Alentejo para descobrir um refúgio de horizontes largos e gente
hospitaleira, no Parque Natural de São Mamede. Numa primeira
visita, sugerimos um passeio de carro com paragens em três (...)

Algarve
Pela via algarviana
No interior tranquilo e verdejante há um Algarve diferente que
esconde aldeias tradicionais e paisagens espetaculares. O
caminho para chegar a este mundo preservado? Nada mais
fácil… é só seguir as setas! Marcado no terreno com (...)

Centro de Portugal
Aldeias do Xisto
Escondidas entre serras de vegetação frondosa, as aldeias do
xisto são um dos nossos segredos mais bem guardados, mas que
os seus habitantes, prazenteiros e afáveis, gostam de ajudar a
desvendar.Neste mundo mágico, onde as horas passam mais (...)

Celorico da Beira
3 dias na Serra da Estrela
No Topo de PortugalEste passeio de três dias pela Serra da
Estrela começa em Seia com uma manhã dedicada às crianças.
Primeiro, uma visita didática e muito divertida ao Museu do
Brinquedo para ver brinquedos de todas as épocas, tamanhos e
(...)

Madeira
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Jardins, Parques e Quintas da Madeira
Famosa pelo mundo fora devido à sua beleza natural, a Ilha da
Madeira é também frequentemente conhecida como “o jardim
flutuante do Atlântico”. Aqui, as tonalidades da vegetação que
cobrem as encostas só encontram rival nas exóticas (...)

Porto e Norte
Um passeio pelo Gerês
O Parque Nacional da Peneda-Gerês, no extremo noroeste de
Portugal, entre o Alto Minho e Trás-os-Montes, é a única área
protegida portuguesa classificada como Parque Nacional. É um
mundo à parte em que a atividade humana se integra de forma
(...)
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