Percurso circular
Barragem de Montargil (125 km)
Ao sair do Bubulcus & Bolotas volte à esquerda na
N251, direcção Pavia. Em Pavia (com numerosos
monumentos megalíticos, dos quais destacamos a
Bubulcus &
Bolotas

Anta de Pavia, transformada em Capela de São
Dinis) continue pela N251 em direcção a Mora.
Mesmo antes de chegar a Mora siga pela N2 para
Montargil / Ponte de Sôr. Ao fim de 2,5 km vire à
direita até ao “Fluviário de Mora”. Este aquário
público é dedicado aos ecossistemas de água
doce e tem como envolvente o Parque Ecológico
do Gameiro, com parque infantil e praia fluvial.
Não se esqueça do fato de banho! De volta à N2,
siga em direcção a Montargil. Mesmo antes de
cruzar a barragem, vire num pequeno caminho à
direita (antes da estação de combustível).

Este vai levá-lo a uma zona de recreação mesmo
nas margens do lago de Montargil. Após relaxar,
volte para Mora.
Mora é uma característica vila Alentejana que
merece uma pequena visita. Siga em direcção a
Bubulcus &
Bolotas

Montemor-o-Novo pela N2. A estrada atravesa
uma bonita paisagem de planícies e montes. Do
Ciborro existe uma estrada para Lavre (14 km)
onde existe uma reserva animal (zoo). Se
continuar em direcção a Montemor, após 5 km
volte à esquerda para o Sabugueiro. Passe por S.
Pedro da Gafanhoeira e por Santana do Campo,
duas pequenas localidades típicas desta região. A
partir de Santana continue na N370 de Arraiolos
para Pavia e volte à esquerda na direcção Pavia.
Passe a ponte sobre o rio Divor e volte à direita
para a Aldeia da Serra. Siga a estrada para S.
Gregorio e volte à esquerda para as Bardeiras.
Siga

em frente até à estrada principal N251 e

volte à direita. A 1,6 km encontra a estrada de
acesso para o Bubulcus & Bolotas.

