Armamar - Autarquia convida turistas a descobrir
Rota da Macieira em Flor
O município de Armamar, em parceria com vários agentes turísticos locais, está a convidar os visitantes do
concelho a partirem à descoberta da «Rota da Macieira em Flor». Uma iniciativa que contempla visitas ao território
duriense, a fábricas de produção de maçã e à participação em provas gastronómicas.
Caf é Portugal | terça-f eira, 15 de Abril de 2014

O programa da Rota da Macieira em Flor, que teve início em Abril deste ano, concilia «paisagem, gastronomia, cultura e património numa
exploração que apela a todos os sentidos e que vai surpreender os visitantes», avança a autarquia de Armamar.
Inserido na «Rota da Maçã de Montanha», o programa pode ser completado em sete horas (mediante reserva), contemplando um percurso até à vila de Armamar, conhecida como «Capital da
Maçã de Montanha», uma visita a uma linha de produção de maçã, provas gastronómicas de produtos regionais (com destaque para o cabrito, queijos e vinhos). Um passeio que inclui a visita
a uma fábrica de queijo de fabrico artesanal e ao centro histórico de Lumiares, povoação da freguesia de São Martinho das Chãs, concelho de Armamar.
A iniciativa resulta de uma parceria entre o município de Armamar e vários agentes locais de fruticultura, restauração, promotores de eventos e agentes de viagem,
O município lembra que, apesar de a Rota da Maçã de Montanha estar projectada para decorrer entre os meses de Abril e Outubro, e assim «acompanhar todo o ciclo vegetativo da macieira»,
actualmente a macieira «tem a flor no seu esplendor e torna-se por isso um espectáculo visual imperdível» que os promotores querem dar a conhecer.

Local: Armamar
Horários:
Links: Rota da Macieira em Flor
Contactos: Telefs: 254 850 800
E-mail: geral@cm-armamar.pt

Observações

450
Gosto 450 pessoas gostam disto. Sê o/a primeiro/a entre os teus amigos.
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