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ESPECIAL BOTICAS 

Paraíso de natureza 
e biodiversidade 

Boticas Parque Em tempos em que se aconselha mais atividade ao ar livre sem 
grandes concentrações de pessoas, este é um destino onde se pode respirar 
ar puro, brincar, fazer desporto, conhecer produtos biologicos e até dormir. 

O Boticas Parque é uma pacata 

montra de natureza e biodiversi-

dade com vários espaços para 

miúdos e graúdos, e condições 

para passar uns dias de descanso 

individual ou em família. 

Neste espaço serrano atraves-

sado pelo rio Beça, a cinco quiló-

metros da vila do Boticas, é 

possível realizar caminhadas, 

passeios de bicicleta ou de caia-

que e praticar pesca desportiva. 

Também proporciona o contacto 

com os animais (mamíferos, aves, 

anfíbios e insetos) da quinta pe-

dagógica ou uma visita à horta 

biológica. 

O parque dispõe de uma grande 

variedade de produtos biológicos: chás, infusões, ervas 

aromáticas, licores e sabonetes, muitos deles produzidos 

de forma artesanal com matérias-primas provenientes das 

colheitas ali realizadas. 

Uma das componentes da criação deste parque é a pre-

servação da biodiversidade e a valorização dos recursos 

naturais e característicos desta zona do Barroso, classifi-

cada como Património Agrícola Mundial. Outra das verten-

tes desenvolvidas é o estudo da fauna e da flora locais 

dado o seu elevado valor ecológico. 

Quem quiser pernoitar, pode fazê-lo numa das Natur 

Houses, com tipologias Ti e T2, localizadas no coração do 

parque e com vistas privilegiadas para a paisagem envol-

vente. Estes alojamentos de construção moderna permi-

tem desfrutar da tranquilidade do lugar, resguardados da 

confusão e da azáfama do dia a dia. 

Na construção das duas unidades de alojamento foram 

usados materiais não poluentes, recorrendo ao método 

LSF (light steel framing) que permite reduzir em cerca de 

70% os consumos de energia para aquecimento ou arrefe-

 

A DESCOBRIR AO REDOR 
GASTRONOMIA 

Carne de vitela da raça barrosã e de cabrito, 

derivados do porco e trutas recheadas com 

presunto são alguns exemplos da gastronomia 

no concelho, a que se junta o mel, o pão de 

centeio, a bola de carne e o folar. 

ARTE E PATRIMÓNIO 

Centro de Artes Nadir Afonso, Centro 

de Interpretação do Parque Arqueológico 

do Vale do Terva (Bobadela), Museu Rural 

de Boticas, Centro Europeu de Documentação 

e Interpretação da Escultura Castreja 

e Loja Rural de Produtos de Montanha. 

Todos com entrada gratuita. 

Boticas Parque — Natureza e Biodiversidade Estrada Nacional 311, 2, Relva - Vilar, Boticas. Tel.: 276 410 206. 

Receção: quarta a domingo, das 10 às 12h30 e das 14 às 18 horas . Bar do jardim (junho a setembro): das 13 às 19 horas, 

Pesca desportiva (fins de semana de março a setembro): das 10 às 13 e das 14 às 18 horas. Web: boticasparque.com 


