
 

  

 

 

 

A Wegoadventures organiza As VIAs FERRATAs “EL CHORRO” E RONDA. 

Vias Ferratas são caminhos verticais equipados com meios artificiais de segurança 

(degraus na rocha, correntes, e presas de escalada, com cabo de aço presente em todo o caminho) Estas 

vias permitem um acesso ao mundo vertical que de outra maneira seria difil usufruir da verticalidade das 

paredes.É uma alternativa á escalada, mas com mais segurança e mais acessivel. 

O praticante usa capacete, um arnês, e fitas de segurança. Esta actividade é uma actividade que não se 
aconselha pessoas com vertigens, é uma actividade de muita ousadia e adrenalina. 
 

 

                                                                                         

 



 

  

 

 

Ferratas  “el Chorro” 

O caminho para as Ferratas começa no desfiladeiro , junto do antigo parque de campismo.A Ferrata tem 

uma duração +- 4H , inicia com a subida a pique de uma pequena parede , onde depois fazemos a 

travessia de uma ponte Tibetana , mais uma subida de uma parede a pique e chegamos a um alto onde 

fazemos uma Tirolesa , continuamos a  contornar a montanha e temos uma pequena travessia de uma 

ponte  mono , apenas com dois cabos esticados , onde prendemos as fitas do arnês e outro cabo onde 

caminhamos. Continuamos a descer e contornamos o Monte Yuma e descemos a saída do Caminito del 

Rey . 

  

 

 

15 a 17 de 
Outubro 2021 

Ferratas “EL Chorro” e Ronda   
  



 

  

 

 

FERRATAs  “ATAjATE” 

Esta ferrata fica perto de Ronda , onde iniciamos a Ferrata no Pueblo de Atajate . 

Estacionamos o carro e andamos cerca de 20m até o inicio da ferrata , uma pequena parede , onde 

temos uma ponte Tibetana e uma ponte dos macacos , esta Ferrata é uma K2 facil , e tem a duração 

entre as 2h e as 3H . 

 

 

RONDA - A surpreendente cidade de Ronda,  uma das mais belas cidades da Andaluzia, a qual conserva 

até os dias de hoje seu aspecto árabe.   Assente sobre uma meseta rochosa a mais de 700 metros acima 

do nível do mar e dividida por 

um precipício conhecido como “el 

Tajo de Ronda” (penhasco de 

Ronda), 

 

 

  



 

  

 

                                                     ITINERÁRIO 

 

PROGRAMA: 
15/10/2021 

Sexta 

Hora de encontro: 16.00h (Lisboa – Hotel Radisson Blue – Campo Grande) 

Saída de Lisboa em direção a Sevilha e de seguida Antequera (+-7h) 

Paramos pelo caminho para jantar. 

 

Seguimos em direcção de Sevilha e depois Antequera. 

Chegada ao Hotel e Alojamento. 

 

16/10/2021 

Sábado 

Depois do Pequeno-almoço – Seguiremos até a Garganta de El Chorro , onde 
faremos a Ferrata de El Chorro , uma Ferrata sem pendentes com um nível de 
dificuldade III de um nível V . 
Esta Ferrata tem uma ponte Himalaya, uma Tirolesa e um Rappel . este 
percurso demra entre 4h a 5h. 
Terminamos a Ferrata e fazemos uma pausa pelo caminho para refrescar. 
Depois continuamos ate Antequera. 
Alojamento e Jantar. 
 

17/10/2021 

Domingo 

 
 
 

 
 
EQUIPAMENTO A 
LEVAR: 

Depois do Pequeno-Almoço, saímos em Direcção a Ronda . 

Faremos uma Ferrata em Ronda, Atajate. 

 Paragem em Ronda para umas tapas. 

Saimos de Ronda pelas 14H 

Hora prevista de chegada a Lisboa pelas 20:30H 

Ténis ou sapatos confortáveis para caminhar, mochila, água, boné, protector solar. 

PREÇO INCLUI: 

 

 

Alojamento- 2 noites em quarto duplo;  Hotel Coso Viejo Antequera 

2 Pequenos-almoços; 1 Jantares com bebidas incluídas. 

Seguro de atividade; Todo o equipamento de Ferrata , Kit Ferrata , capacete , 
arnês .Transporte em carrinha 9 lugares. 

 

INSCRIÇÕES: 
 
Contacto :  
Carlos Garcia 
915601814 

Preço: 360 Euros por pessoa em duplo  em transporte de Carrinha 9 Lugares.  

Quarto Individual + 70 euros .  Nib:  003500810030059720015   

Iinscrição só é garantida com sinalização por transferencia bancária no valor 
100 euros .    

Inscrição aceite com : Comprovativo sinal,nome , data nasc,numero CC. 

Para:wegoadventures@gmail.com 
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