
Não incluído: Despesas pessoais. Qualquer outro serviço ou item não mencionado como incluído. 
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PROGRAMA 

DIA 16: Check-in  

Alojamento em Hotel 4*. 

 

DIA 17: Percurso - Trilho dos Regadios 14 km (Circular) 

Após pequeno-almoço transfer do alojamento para início do percurso. 

O objetivo deste trilho é percorrer as estruturas que são parte integrante do ciclo do pão: os 

moinhos de água, os espigueiros, as sequeiras e eiras, os socalcos de milho e centeio e o sistema 

de rega tradicional. As florestas de carvalhos, os ribeiros e as levadas, cravadas numa paisagem 

serrana e campestre atribuem ao trilho um valor rural de excelência.  

Transfer para o alojamento em Hotel 4*. 

 

DIA 18: Percurso - Trilho da Lamas 11,5 km (Circular) 

Após pequeno-almoço, transfer do alojamento para início do percurso. 

Desenvolve-se nos territórios de Covide e de Campo do Gerês, os quais apresentam um enredo 

histórico-cultural marcante, pelas suas tradições comunitárias e antiguidades arqueológicas. 

Este traçado circular, pretende atingir o mítico sítio arqueológico denominado “Fraga da Cidade”, 
que os eruditos seiscentistas imortalizaram com o clássico topónimo de Calcedónia.  

Transfer para o alojamento em Hotel 4*. 

 

DIA 19: Percurso – Trilho do Monte do Campo 9 km (Linear) 

Após pequeno-almoço, transfer do alojamento para início do percurso.  

Trilho com início na antiga Casa do Guarda Florestal de Junceda em pleno coração do Gerês.       

O Pé de Cabril é uma montanha situada na Serra do Gerês no concelho de Terras do Bouro. Este 

cume é um dos mais visíveis e um dos mais facilmente reconhecíveis  para quem observe ao 

longe a Serra do Gerês. 

Transfer para o alojamento em Hotel 4*. 

 

DIA 20: Dia Livre 

Transfer para o alojamento em Hotel 4*. 

 

DIA 21: Percurso – Trilho das Milhas 20 km (Linear) 

Após pequeno-almoço, transfer do alojamento para início do percurso. 

O Trilho da Geira acompanha durante uns quilómetros, aliás milhas, a estrada romana que ligava 

Braga a Astorga. Fantástica obra de engenharia, realizada há dois milhares de anos, mantendo 

os traçados pela mesma curva de nível para facilitar a vida ao viajante. Em muitos troços, os 

carvalhos, os musgos e as calçadas criam um cenário de excelência.   

Transfer para o alojamento em Hotel 4*. 

 

DIA 22: Percurso – Trilho da Mata 11 km (Linear) 

Após pequeno-almoço transfere do alojamento para início do percurso. 

A Mata de Albergaria é um dos mais importantes bosques do Parque Nacional da Peneda-Gerês, 

constituída predominantemente por um carvalhal secular que inclui espécies características da 

fauna e da flora geresianas. Tem também um troço da Via Romana - Geira - com as ruínas das 

suas pontes e um significativo conjunto de marcos miliários.  

Transfer para o alojamento em Hotel 4*. 

 

DIA 23: Check-out 

 

 

 
 

- 7 Noites quarto duplo Hotel 4* 

c/pequeno-almoço (suplemento quarto 

single sob consulta). 

- 5 Dias Caminhadas Guiadas. 

- 1 Dia livre. 

- 5 Almoços Volantes. 

- Transfers do início e final das 

Caminhadas para o alojamento. 

- Visita à Porta do Parque de Campo do 

Gerês. 

- Voucher de descontos em outras 

atividades. 

8 dias / 7 noites 

799€ 
 PESSOA 

Guias em:  

TRILHOS PEDESTRES NO GERÊS 

O Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) 

abrange os territórios de Arcos de Valdevez, 

Melgaço, Montalegre, Ponte da Barca e 

Terras de Bouro tratando-se do único 

Parque Nacional do País. Esta área 

protegida, considerada pela UNESCO como 

Reserva Mundial da Biosfera, é uma das 

maiores atrações naturais de Portugal pela 

rara beleza paisagística e pela variedade de 

fauna e flora. 

16 A 23 DE MAIO 


