Aldeias da Serra da Lousã e Gondramaz
Descrição
Partir à descoberta da Natureza.
Percorrer a pé as aldeias da Serra da Lousã, escutar a Natureza na Mata da Margaraça e percorrer o
magnífico trilho Gondramazónico.
Estes são alguns dos condimentos para um fim de semana de aventura e lazer numa região perdida no centro
do país. Propomos dois dias de percursos pedestres emoldurados pelos horizontes das cumeadas e pelo
pitoresco dos lugares.
No primeiro dia iremos realizar a caminhada Gondramazónica que nos irá surpreender pela sua beleza
natural.
No último dia, caminharemos através das aldeias da Serra da Lousã, através de encostas e vales escavados
por linhas de água.
Está lançado o convite.
Itinerário
Dia
1

Itinerário
Ida para Arganil

2

Percurso Aldeias de Xisto da Serra da Lousã - 14 km

3

Percurso Caminhos de Xisto de Gondramaz - 10 Km

Dia-a-Dia
1: Ida para Arganil
Ida para Arganil, chegada, check-in no hotel e tempo livre.
Possibilidade de opcionalmente, o grupo se juntar para jantar em restaurante.
2: Percurso Aldeias de Xisto da Serra da Lousã - 14 km
Pequeno-almoço no hotel e à hora marcada, ida nos veículos dos participantes até à Aldeia de Chiqueiro na
Serra da Lousã, onde iniciaremos o percurso pedestre de hoje.
A marcha é adaptada às características do grupo e com paragens. Regressaremos às viaturas pelas
17:00/17h30m, dependo do ritmo do grupo.
Chegada ao hotel pelas 18h00/18h30, tempo livre até ao encontro para jantar que será num forno tradicional
numa aldeia de xisto nos arredores de Arganil.
PERCURSO ALDEIAS DE XISTO
Extensão: cerca de 14 Km. (Possibilidade de aumentarmos a caminhada para 18 km)
Tipo: linear em ambiente serrano, rural e florestal;
Caminho: Trilhos em terra batida; pequenos corta-matos.
Desnível positivo: 349m
Altitude máxima: 750m.
Altitude mínima: 401m.
Duração: 6 horas com paragens.

Nível de dificuldade: médio (marcha longa mas com paragens).
Pontos de interesse: Aldeias de Xisto do Chiqueiro,Talasnal, Catarredor, Candal. Fauna e flora.
O guia da PapaLéguas dará informações acerca da geologia, biologia, história e lendas locais.
3: Percurso Caminhos de Xisto de Gondramaz - 10 Km
Pequeno-almoço no hotel, check-out e à hora marcada, ida para o local de início da caminhada no concelho
de Miranda do Corvo.
A aldeia situa-se na vertente ocidental da Serra da Lousã, com uma envolvência de grande beleza natural, de
tal modo que há quem diga que é uma obra de arte da natureza.
Gondramaz, é uma das aldeias de xisto mais típicas da região centro, conservando as suas casas, pormenores
ancestrais no domínio da construção em xisto, assim como um enquadramento típico de uma aldeia serrana,
salientando-se os soutos de castanheiros e galerias de carvalhos socalcos e campos agrícolas.
O trilho a percorrer circunda ribeiras e vales, florestas e matos que culminam em miradouros com vistas
largas em redor.
A caminhada de hoje é uma verdadeira viagem no tempo, na qual entenderemos a vivência das suas gentes e
as suas tradições, feitas de agruras e labutas, mas também de comunhão e sintonia com uma Natureza
omnipresente.
PERCURSO CAMINHOS DE XISTO DE GONDRAMAZ
Extensão: cerca de 10 Km.
Tipo: Circular em ambiente serrano, agrícola.
Caminho:Trilhos em terra batida e pedra; pequenos corta-matos.
Desnível positivo: 514m.
Altitude máxima: 734m.
Altitude mínima: 232m.
Duração: 5h 30m /6 horas com paragens.
Nível de dificuldade: Moderado (grau 2+).
Fim da caminhada, pleas 17h00, e regresso a casa.
Preço
Preço do atividade: € 190,00
Suplementos
Quarto Individual (sujeito a disponibilidade): € 70,00
Inclui
•
•
•
•
•
•
•

2 Noites em quarto duplo no Hotel de Arganil;
1 Jantar: em forno tradicional;
2 Percursos pedestres com enquadramento histórico e científico;
Acompanhamento de um guia Papa-Léguas durante todo o fim de semana;
Café e/ou chá durante os percursos pedestres;
Normas de segurança e higienização adaptadas à realidade do Covid-19;
Seguro de acidentes pessoais.

Exclui
•
•
•
•

Transporte até ao local da actividade;
Extras pessoais;
Visitas a museus;
Qualquer item não mencionado como incluído.
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