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Serra da Estrela_16-19 Setembro

Na Walk Hike Portugal somos fascinados por montanhas. Adoramos subi-las, admirar as suas vistas únicas e tomarmos
consciência do quão pequenos somos perante a sua grandeza. Adoramos igualmente conhecer a flora e animais que lá vivem,
normalmente bastante diferentes dos que encontramos ao nível do mar. Finalmente, adoramos o ambiente de montanha e o seu
ar puro, um pouco rarefeito, que lá respiramos. A marca Walk Trekking foi criada para todos aqueles que partilham a nossa paixão
e querem mais, ou aqueles que, por nunca terem tido essa oportunidade, gostariam de experimentar. As montanhas que nos
propomos fazer consigo são acessíveis em termos de dificuldade, desta maneira, mesmo pessoas sem experiência de montanha
mas desde que tenham um boa condição física, poderão participar.

A Serra da Estrela é a mais alta de Portugal continental. O seu Parque Natural estende-se por mais de 101.000 hectares e é o
maior de Portugal. Nas nossas caminhadas por esta região conheceremos os seus imensos vales glaciares, moldados à cerca de
20.000 anos, algumas das suas remotas vilas e as soberbas vistas dos seus cumes com quase 2.000 m acima do nível do mar, as
quais se estendem por centenas de kms. Conheceremos igualmente as suas gentes, costumes e tradições assim como o sabor da
sua deliciosa gastronomia, plena de tradição. Juntem-se a nós nesta fascinante jornada pelas nossas Terras Altas.
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A nossa jornada começa com a viagem com cerca de 3,5 h de
Lisboa para o Parque Natural da Serra da Estrela, o maior e mais
alto em todo o Portugal Continental.

O nosso hotel será a Pousada da Juventude das Penhas da Saúde e
será lá que os nossos caminhantes pernoitarão nas próximas 3
noites.

Dia 1 – Viagem para a Serra da Estrela
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Na nossa primeira caminhada desta jornada vamos fazer um dos
mais emblemáticos vales de toda a Serra da Estrela, o Vale de
Loriga. Começamos exatamente na vila de Loriga. A história deste
povoado remonta ao tempo dos Suevos. Por aqui passaram
igualmente os Romanos e mais tard os Mouros. Todos estes povos
deixaram importantes testemunhos da sua passagem.

Seguimos por caminhos aind hoje usado pelos pastores, para
atingirmos os chamados Covões de Loriga, 4 grandes depressões
graníticas, escavadas por forças inimagináveis dos imensos
glaciares os quais moldaram dramáticamente toda a paisagem ao
nosso redor.

Após o picnic num destes covões, rodeados de enormes maciços
graníticos, bem como de vistas infinitas, seguiremos em direção à
barrage do Covão do Meio. Construída em 1953, a barragem do
Covão do meio na Serra da Estela, no cimo do espetacular vale de
Loriga, faz parte de um sistema de captação de águas das terras
altas e transferência das mesmas através de um complexo pipeline
de túneis que ligam várias barragens entre si.

Estamos perto do final da nossa caminhada, resta-nos os últimos
45 minutos até chegarmos à estrada onde voltaremos novamente a
Loriga de taxi. Neste última parte do percurso poderemos deliciar-
nos com a vista de boa parte deste enorme vale glaciar que
estaremos prestes a atravessar. As espetaculares vistas serão o
justo prémio para o esforço que todos fizémos.

Dia 2 – O Vale de Loriga
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Dia 2 – O Vale de Loriga

Começo do Programa– 9:30 
Duração da Caminhada: Cerca de 7h

Equipamento Aconselhado (dependente do clima)
• Botas e meias de caminhada
• Gorro
• Casaco corta vento e impermeável
• Óculos de Sol
• Roupa confortável ás camadas, de preferência adaptada 

à pratica de caminhada (jeans são de evitar)
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Com o imponente Vale do Zêzere nas nossas costas, seguimos um
caminho a subir ao longo de vegetação rasteira até atingirmos um
impressionante planalto, rodeado por gigantescas paredes de
granito com cerca de 400 m de altura. É aqui que o rio Zêzere
nasce. Depois de uma inclinada mas espetacular ascenção, o nosso
picnic será a 1.860 m de altitude. Aqui usufruiremos de uma das
mais formidáveis vistas destes 3 dias. Estamos no coração da
montanha e daqui começaremos a descer para uma zona com
várias lagoas e a nossa caminhada terminará numa delas.

Depois deste passeio iremos ao cume da Serra da Estrela. Daqui
Podemos-nos deslumbrar com o horizonte mais vasto de todo o
país, onde em dias de boa visibilidade a nossa vista extende-se até
à Serra do Gato em Espanha, a cerca de 200 km em linha reta a
Este e até ao oceano a Oeste.

Dia 3 – A Rota dos Glaciares



06

Dia 3 – A Rota dos Glaciares

Começo do Programa– 9:30 
Duração da Caminhada: Cerca de 5h

Equipamento Aconselhado (dependente do clima)
• Botas e meias de caminhada
• Gorro
• Casaco corta vento e impermeável
• Óculos de Sol
• Roupa confortável ás camadas, de preferência adaptada 

à pratica de caminhada (jeans são de evitar)
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A nossa caminhada começa em frente ao formidável Vale Glaciar
do Zêzere o qual nos oferece um deslumbrante vista. Seguindo por
um caminho usado por pastores, encontramos os guardiões da
Capela de São Lourenço, os Carvalhos centenários que mereceram
um belo poema por parte de Miguel Torga. Esta capela tem de
reminiscências pagãs, onde os adoradores do Sol e das árvores
faziam cerimónias no solstício de verão. Este local oferece-nos uma
bela vista panorâmica da cadeia de montanhas que se estende até
Espanha.

Depois de passarmos uma torre de vigia com uma bela arquitetura
dos anos 50, mergulhamos na densa Floresta de São Lourenço,
uma Floresta de Faias plantada no início do séc. XX pelos Serviços
Florestais de Manteigas. Esta Floresta de rara beleza, com o seu
caleidoscópio de verdes na Primavera e amarelo-castanhos no
Outono, faz-nos sentir como se tivéssemos numa Floresta
encantada. O contacto com a pastorícia e com alguma sorte com a
vida selvagem, poderá acontecer na última parte do nosso passeio,
juntamente com vários riachos por onde passaremos ao longo de
um vale rodeado de altas montanhas. Este será o final perfeito para
a nossa jornada.

Antes do regresso a Lisboa faremos o nosso picnic num ótimo
espaço para descansarmos e fazermos o nosso picnic. Será
igualmente possível nas águas frecas e límpidas de uma ribeira.
Para trás os nossos caminhantes levam na memória as terras mais
altas de Portugal, as suas gentes e tradições.

Dia 4 – A Floresta das Faias
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Day 4 – A Floresta das Faias

Começo do Programa– 9:30 
Duração da Caminhada: Cerca de 3h

Equipamento Aconselhado (dependente do clima)
• Botas e meias de caminhada
• Gorro
• Casaco corta vento e impermeável
• Óculos de Sol
• Roupa confortável ás camadas, de preferência adaptada 

à pratica de caminhada (jeans são de evitar)
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• 2 Guias de Caminhada (exceto no 3º e último hike onde o grupo será guiado por 1 guia) 
• 3 dias de caminhada
• 3 noites em quarto duplo na Pousada da Juventude da Serra d Estrela + Pequeno-almoço
• Picnic almoço nos dias 2, 3 e 4
• Seguros de Responsabilidade Civil e Acidentes Pessoais
• Transporte de táxi no 2º dia do final do percurso ao início

Serviços Não Incluídos no Preço

• Qualquer serviço dentro do hotel para além da dormida e pequeno-almoço
• Qualquer transporte para além do em cima referenciado no 2º dia
• Qualquer refeição para além do pequeno-almoço e almoço picnic
• Qualquer outro serviço não mencionado no item “Serviços incluídos no Preço”

Preço........................................................350€ + Iva

Suplemento de Quarto Individual………...............60€

Serviços Incluídos no Preço
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Calendário

De 16 a 19 de Setembro

Equipamento Aconselhado (Dependendo do Clima)

• Roupa confortável que permita o uso de diferentes camadas, com capacidade de adaptação ás variações climatéricas.
• Botas / Sapatos de caminhada
• Chapéu/boné
• Casaco impermeável corta-vento
• Óculos de Sol
• Protetor solar
• Bastões de caminhada
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Cancelamentos/Alterações

Dado que a Walk Hike Portugal desenvolve uma atividade de outdoor, está exposta ás condições climatéricas e ambientais bem como aos
constrangimentos que estes impõem. Assim, a Walk Hike Portugal reserva-se no direito de alterar atividades ou itinerários se as condições
puserem em causa a segurança dos seus clientes, bem como das suas equipas. Em baixo estão alguns exemplos de condições climatéricas e
ambientais que poderão por em causa os nossos passeios ou parte dos mesmos:
• Chuvas torrenciais
• Trovoadas
• Ventos fortes
• Deslizamento de terras
• Queda de árvores
• Fogos
• Inundações
• Tremores de terra
• Tempestades de mar 
Nestes casos, a ordem das atividades pode ter de ser mudada ou substituída por outra, se possível. Se o cancelamento de todo o programa for
uma inevitabilidade, devolveremos 60% do valor pago desde que o cancelamento ocorra até 48 horas antes do início do pacote de férias. Os
restantes 40% serão para a Walk Hike Portugal pagar os vários custos referentes a logística e reservas implicados em todos os nossos programas.

No caso de a razão do cancelamento do programa for da responsabilidade do cliente, a Walk Hike Portugal devolverá 100% do valor pago, desde
que o mesmo ocorra até 60 dias antes da data do início do programa. Se ocorrer até 45 dias antes da data do início do programa, devolveremos
75% do valor pago. Se ocorrer até 30 dias antes da data do início do programa, devolveremos 50% do valor pago. Se o cancelamento ocorrer
posteriormente a 30 dias do início programa a Walk Hike Portugal não devolverá qualquer montante do valor pago. Se o cliente não chegar no
dia em que é suposto (dia 1 do programa), a Walk Hike Portugal refuta qualquer responsabilidade pela não participação de todas as atividades
consideradas no programa reservado e adquirido pelo cliente, assim como o retorno de qualquer montante pago pelo cliente. A Walk Hike
Portugal reserva-se igualmente no direito de recalendarizar todo o programa, ou parte do mesmo, de acordo com o que entender ser a melhor e
mais viável opção.

O preço por pessoa deste programa implica um número mínimo de 6 participantes, pelo que no caso deste número não ser atingido, a Walk Hike
Portugal reserva-se no direito de suspender o programa em questão, devolvendo todo o dinheiro que cada participante já tenha pago.
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