Percurso por três castelos (90 km)

Bubulcus &
Bolotas

Do Bubulcus & Bolotas é possível ver-se três
castelos: Arraiolos, Evoramonte e Estremoz.
Esta sugestão leva-o a visitar todos eles. Ao sair
do terreno volte à esquerda na N251 direcção
Pavia. A cerca de 1,6 km vire à esquerda para as
Bardeiras e continue por essa estrada até
encontrar uma Igreja (S. Gregório). Logo após a
Igreja, volte à sua direita em direcção à Aldeia da
Serra. Nesta estrada é possível ver, recortada na
paisagem, a silhueta do Castelo de Arraiolos.
Perto da Aldeia da Serra (merece uma visita,
particularmente pela vista panorâmica do topo)
continue pela estrada, fazendo uma curva à
esquerda, até alcançar a N370. Siga em direcção
a Arraiolos. Em Arraiolos siga os sinais até ao
centro da vila e ao castelo. O Castelo de Arraiolos
é dos raros castelos circulares. A Igreja no interior
das muralhas, de construção posterior, pode ser
visitada por vezes no verão.

Arraiolos é sobretudo famosa pelos tapetes
(sugerimos uma visita ao Centro de Interpretação
do Tapete) e pela gastronomia.

Bubulcus &
Bolotas

Deixe Arraiolos pela N4 em direcção a Estremoz.
Após 10 km volte à direita para Vale do Pereiro. A
paisagem aqui é mais aberta, típica planície
Alentejana, com zonas de sobreiros. Passe Vale
do Pereiro e continue até chegar à N18. Volte à
esquerda em direcção a Evoramonte. Em
Evoramonte volte novamente à esquerda iniciando
a subida íngreme para o castelo. Mesmo antes de
entrar nas muralhas, existem vários locais para
estacionar o veículo. Evoramonte sobreleva-se às
cidades e vilas, proporcionando uma vista
fantástica. Do castelo pode ver Évora, Arraiolos,
Estremoz e até Avis. Este castelo medieval é
ornado com nós esculpidos em pedra, típicos do
estilo Manuelino. Ao partir do castelo de
Evoramonte siga pela N18 até Estremoz.
Estremoz, conhecido pelas suas jazidas de
mármore branco, tem um castelo (o terceiro) que
se ergue no topo da colina e de onde se destaca a
Torre de Menagem. Aos sábados de manhã
ocorre o mercado aberto. De Estremoz siga a N4
em direcção ao Vimieiro (20 km). No Vimieiro, siga
pela N251 em direcção a Pavia e a 2 km encontra
a estrada de acesso para o Bubulcus & Bolotas.

