Agenda Julho

Durante o mês de Julho realizamos Passeios Pedestres todas as
Quartas-Feiras e Sábados
2 e 9 De Julho - Trilho das 7 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: 9h30m / Preço por Pax: 8€

3 / 16 e 24 De Julho - Tour 4x4 Cascatas Gerês
Tour de meio-dia 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: 9h30m / Preço por Pax: 2 Pax: 35€ / 3 Pax: 30€ / 4 Pax: 25€

4 De Julho -Trilho dos Moinhos
Este trilho interpretativo 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: 8€

10 De Julho – Tour 4x4 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 (almoço incluído) - 2 Pax: 75€ / 3 Pax: 70€ / 4 Pax: 65€

11 De Julho – Trilho do Castelo
Este trilho interpretativo desenrola-se pelas Chãs da Serra de Sta. Isabel, tem como
ponto alto da visita ao Castelo de Bouro, situado a 890m de altitude, esta fortificação
natural foi essencial no sistema de defesa da fronteira, para além das magníficas vistas
será possível ver os Garranos, cavalos selvagens, e outras espécies de fauna autóctone.
Início: 9h30m / Preço por Pax: 5€

17 De Julho – Tour das Águas Quentes Gerês/Xurés
Tour nocturno para visitar as piscinas de água quente em Espanha.
Aqui podemos ter acesso a uma espécie de termas de água quente pública. É
indescritível a sensação de estar naquela água quentinha a relaxar e aproveitar o
melhor que a natureza tem para nos dar.
Início: 21h30m / Preço por Pessoa - 2 Pax: 35€ / 3 Pax: 30€ / 4 Pax: 25€

18 De Julho – Trilho Águia do Sarilhão
Este Trilho 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: 9h30m/ Preço por Pax: 5€

23 De Julho - Observação de Aves - Trilho da Albergaria
Com início na Portela do Homem, esta caminhada tem um Percurso Linear, com
cerca de 8h de duração e uma distância de 18km. O Grau de Dificuldade é Alto.
As Minas dos Carris foram importantes para o desenvolvimento desta região e
representam uma parte importante e essencial da história da Serra do Gerês.
Início: Horário a combinar / Preço por Pax: 25€

25 De Julho -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: 9h30m/ Preço por Pax: 5€

30 De Julho – Tour 4x4 das 7 Lagoas
Tour de um dia para visitar as Cascatas e Lagoas do Parque Nacional Peneda Gerês.
De água selvagem límpida e pura, as cascatas e lagoas estão situadas ao longo de todo
o parque nacional, proporcionando-nos um passeio fantástico por vales, aldeias, rios e
miradouros.
Início: 10h / Preço por Pessoa (almoço incluído) - 2 Pax: 75€ / 3 Pax: 70€ / 4 Pax: 65€

31 De Julho – Trilho da Picota
Neste trilho iremos visitar os canastros da Aldeia de Campo do Gerês seguindo
depois a meia encosta por um antigo caminho sempre com vista sobre a Albufeira
de Vilarinho das Furnas.
.
Início: 10h / Preço por Pax: 8€
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