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época aconselhada _ advised time of the yeardistância _ distance

9,5 Km

duração _ duration

3h 00 min
desnível acumulado_ altitude variation

121 m
subida_ uphill

altitude máx/min_ altitude max/min

301 m

180 m

Todo o ano. Atenção ao calor no verão e ao piso
escorregadio no inverno.
All year round. Caution advised in hot summer
days and on rainy days during winter.

tipo de percurso _ trail type

Rota do Bostelim

Todo o ano. Excepcionalmente por motivos de grande
cheia, poderão estar intransitáveis pequenos troços.

A Ribeira do Bostelim nasce no Concelho de
Proença-a-Nova, prolongando-se o seu curso por mais
de 20 kms, serpenteando por férteis vales, passando
sob antigas pontes e atravessando velhos caminhos até
confluir com a Ribeira da Isna, já no Concelho de Vila
de Rei. Ao longo das suas margens sucedem-se os
moinhos, levadas, açudes e muitos outros curiosos
pormenores dignos de interesse.

É já perto do seu curso final, na Freguesia da Fundada,
que se situa o Parque de Campismo e uma Praia Fluvial
que ostenta o seu nome. É precisamente nesse local
que tem início a “Rota do Bostelim”, percurso pedestre
de pequena rota que acompanha a sua margem e que
se prolonga depois ao longo da Ribeira da Isna até à
centenária Ponte da Várzea Carreira, onde se inicia o
troço de regresso ao ponto de partida. Na primeira
metade deste percurso, praticamente plano, a
proximidade da água, as sombras do arvoredo e os
vários motivos de interesse que transportam o visitante
a um passado recente, mas simultaneamente distante,
preparam o corpo e o espírito para uma caminhada
inesquecível que se completa com a passagem numa
original eira já perto do final. O visitante tem ao longo
das 3 horas necessárias para percorrer esta pequena
rota, bastos e justificados motivos para se relacionar
com este maravilhoso espaço natural.
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SOS Emergência: 112
SOS Floresta: 117
Informação anti-venenos: 217 950 143
GNR de Vila de Rei: 274 890 020
Bombeiros Voluntários de Vila de Rei: 274 890 030
Centro de Saúde de Vila de Rei: 274 890 190
Junta de Freguesia de Vila de Rei: 274 898 457
Câmara Municipal de Vila de Rei: 274 890 010

Seguir somente pelo trilho sinalizado; Evitar ruídos
desnecessários; Observar a fauna sem perturbar; Não danificar
a flora; Não deitar lixo ou vestígios da sua passagem; Não
fazer lume; Não colher amostras de plantas ou rochas;
Ser afável com as pessoas que encontre no local;

ONDE COMER

ONDE FICAR

ANIMAÇÃO TURÍSTICA

Vila de Rei
Albergaria "D. Dinis" - 274 898 066
Restaurante "O Cobra" - 274 898 444
Restaurante "Churrasqueira Central" - 274 898 565
Restaurante "O Cantinho do Petisco" - 939 445 791

Relva
Restaurante Bar "O Eléctrico" - 274 891 326

Estevais
Restaurante "A Toca do Coelho" - 274 898 681

Zaboeira
Restaurante "Paraíso do Zêzere" - 274 898 688

Vila de Rei
Albergaria “D. Dinis” - 274 898 066
Pensão "O Cobra" - 274 898 444
"A Velha Casa" - 919 262 765

Trutas
"O Abrigo" - 965 347 834

Água Formosa
"Casa da Ribeira” - 919 275 993

São João do Peso - Ribeira do Algar
“Quinta do Eco” - 274 866 240

Alfa Aventura - 919 833 407


