4 De Junho -Trilho dos Moinhos
Este trilho interpretativo, com cerca de 3h sensivelmente, desenrola-se nas aldeias da
Serra de Sta. Isabel e tem como pontos altos a visita aos Moinhos, Espigueiros,
Campos de Cultivo, prados e Bosques autóctones. Para além das magníficas vistas será
possível observar os Garranos, cavalos selvagens e outro tipo de fauna.
Início: 9h30m / Preço por Pax: 5€

5 De Junho – Romaria de St. António de Mixões da Serra / Passeio a Cavalo - 1 Dia
A tradição remonta ao ano de 1916, quando, reza a história, uma grande peste vitimou
uma boa parte dos animais, nomeadamente vacas e cavalos. Desalentada, a população da
freguesia de Valdreu, prometeu a Santo António a construção de um templo em sua
honra, se o Santo livrasse os animais da doença e dos lobos.
Então, todos os anos, no domingo anterior ao dia 13 de Junho - dia de Santo António, os lavradores da
região levam os seus animais ornamentados com flores e fitas a Mixões da Serra, onde assistem à missa e à
sua bênção. Todos esperam que as suas vacas tenham crias saudáveis e robustas, que os machos e éguas
sejam mais fortes, que as ovelhas e cabras dêem mais leite e tenham crias, e que os cães guardem
devidamente as casas.
Início: 8h30m / Preço por Pax: 100€

10 De Junho - Trilho das Pontes
Trilho paisagístico de grande beleza que integra parte da Geira Romana.
Magníficas lagoas, bosques e quedas de água são possíveis de observar neste trilho.
Excelentes vistas sobre a Barragem de Vilarinho das Furnas e serras envolventes.
Início: 10h / Preço por Pax: 8€

– Caminhada Nocturna – Campo do Gerês
Ínício: 21h30m / Preço por Pessoa – 5€

Informações / Marcações

+351 253352803 | 934451979

reservas@geresholidays.com

11 De Junho – Trilho da Águia do Sarilhão
Este Trilho de sensivelmente 3 horas possui um património de fortes tradições
culturais e históricas. Realça-se a Via Nova XVIII (Geira Romana), observando-se
também outros locais de interesse, como a Fraga do Sarilhão, a Mata Nacional de
Albergaria e o local da extinta Aldeia Comunitária de Vilarinho das Furnas.
Início: 10h / Preço por Pax: 8€

– Tour Nocturno das Águas Quentes Gerês/Xurés
Tour nocturno para visitar as piscinas de Aguas Quentes em Espanha.
Aqui podemos ter acesso a uma espécie de termas de água quente publica. É
indescritível a sensação de estar naquela água quentinha a relaxar e aproveitar o
melhor que a natureza tem para nos dar.
Faça-se acompanhar de toalha de banho para poder usufruir desta maravilha natural.
Início: 21h30m / Preço por Pessoa - 2 Pax: 35€ / 3 Pax: 30€ / 4 Pax: 25€

12 De Junho – Tour das Cascatas
Tour de 4 horários para visitar o Parque Nacional Peneda Gerês. Percorre alguns dos pontos
de maior interesse naturais e paisagísticos.
Visita à Porta do PNPG, prosseguindo pela Via Romana para a Mata de Albergaria. Paragem
na Barragem de Vilarinho das Furnas, no Miradouro da Pedra Bela, nas Cascatas do Arado, e
na Barragem de Caniçada. Visita à Vila Termal do Gerês.
Início: 10h / Preço por pessoa - 2 Pax: 35€ / 3 Pax: 30€ / 4 Pax: 25€

18 De Junho - Tour Gerês/Xurés - 1 Dia
Tour de um dia para visitar a Reserva Transfronteiriça Gerês-Xurés.
Mais do que uma designação, a reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés é
reconhecida pela salvaguarda dos valores de flora, fauna e paisagem que as duas áreas
protegidas partilham. Conseguindo uma relação equilibrada entre as populações e a
natureza.
Início: 10h / Preço por pessoa - 2 Pax: 75€ / 3 Pax: 70€ / 4 Pax: 65€

19 De Junho – Caminhada da Várzea
Com local de encontro na Sede da Equi´Desafios, esta caminhada tem um percurso
circular, uma duração de cerca de 2h30m e dificuldade de Grau Médio
Início: 10h / Preço por Pax: 5€
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reservas@geresholidays.com

Dia 24 de Junho – Tour Nocturno das Águas Quentes Gerês/Xurés
Tour nocturno para visitar as piscinas de Aguas Quentes em Espanha.
Aqui podemos ter acesso a uma espécie de termas de água quente publica. É
indescritível a sensação de estar naquela água quentinha a relaxar e aproveitar o
melhor que a natureza tem para nos dar.
Faça-se acompanhar de toalha de banho para poder usufruir desta maravilha natural.
Início: 21h30m / Preço por Pessoa - 2 Pax: 35€ / 3 Pax: 30€ / 4 Pax: 25€

25 De Junho - Trilho da Picota
Este Trilho tem início na Portela de Leonte e termina em Albergaria, Desenvolve-se
em plena Serra do Gerês, ao longo de um velho trilho de pastores. Percorre vários
currais e prados de montanha, entre os quais Vidoal, Conho e Messe, um dos mais
emblemáticos da Serra. Oportunidade para contactar com valores naturais, culturais,
geológicos e paisagísticos únicos.
Início: 14h30m / Preço por Pax: 8€

- Observação de Aves - Trilho da Albergaria
Guiados por um especialista percorreremos a mata de Albergaria para observarmos
aves. Oportunidade para aprender sobre o seu comportamento e espécies existentes
no PNPG.
Local: Mata de Albergaria - Início: 17h/ Preço por Pax: 15€

26 De Junho- Trilho das Mós
Trilho circular para visitar o monumento do Bom Jesus das Mós situado no Alto da
Carvalheira. Oportunidade para passar na Aldeia de Paredes, visitando o frondoso
carvalhal, terminado o passeio com uma vista incrível da Barragem de Vilarinho das
Furnas.
Início: 1oh / Preço por Pax: 8€
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