A Wegoadventures organiza a visita ao Caminito Del Rey, Torcal de
Antequera e Ronda.

1 a 3 de
Novembro

Trekking no Caminito Del Rey e
Ronda e Torcal de Antequera

CAMINITO DEL REY
El Caminito del Rey (O caminho do Rei) um dos trilhos pedestre mais perigoso do mundo, situado nos
desfiladeiros de Chorro e Gaitanejo (a norte de Málaga), foi reaberto a 29 de Março aos caminhantes
depois ter sido encerrado em 2001 após a morte de cinco pessoas que tentavam atravessá-lo. Com um
total de 3km e um metro de largura este trajecto representa um desafio para muitos trekkers que
pretendem sentir a vertigem deste emocionante trajecto. A obra de reabilitação que consistiu na
instalação de um chão em vidro e estacas permite agora que os caminhantes possam desfrutar da
magnífica paisagem com toda a segurança.
El Caminito
del Rey teve
um
papel
fundamental
para a aldeia
El
Chorro,
uma vez que
facilitava a
passagem de
trabalhadore
s entre a
pequena
barragem no
início
do
canal
de
água
em
Gaitanejo, e
a
central
hidroeléctrica em El Choro, ajudando também o desenvolvimento da agricultura.
A construção começou em 1901 e foi inaugurado em 1921 com a travessia do Rei Alfonso . O trilho
original era feito em concreto apoiado em vigas de aço, mas com o tempo foi-se deteriorando devido a
factores naturais e humanos. Esta zona, de beleza inquestionável, inspirou inúmeros artistas, pintores,
escritores, poetas, viajantes, românticos, dramaturgos, cineastas e directores.

Dolmens de Antequera Considerado Patrimonio Mundial da unesco

Os Dolmens são construções de arquitectura Megalitica da Europa

TORCAL DE ANTEQUERA
Torcal de Antequera é um local
único, declarado património
Mundial da Humanidade pela
Unesco. O Parque Natural Torcal
de Antequera é um dos
exemplos mais impressionantes
da paisagem cárstica em toda a
Europa e deve o seu nome, ás
suas
curiosas
formações
rochosas
em
forma
de
depressões circulares, com mais
de 150 milhões de anos,
formadas por sedimentos muito
sensíveis á erosão marinha.
Acção lenta, mas continua da chuva, neve, vento, sobre este material moldaram esta paisagem distinta.
Contém uma vegetação rica e variada, com algumas espécies únicas.

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), por onde
passa
o
rio
Guadalevín.
Esta
cidade encontra-se no Parque Natural Sierra de las Nieves, classificado como Reserva da Biosfera pela
UNESCO…

PROGRAMA:
1/11/2019
Sexta

Hora de encontro: 8.00h ( Lisboa – Hotel Radisson Blue – Campo Grande)
Saída de Lisboa em direção a Sevilha e de seguida Antequera (+-7h)
Paragem para jantar em estação de serviço a seguir a Badajoz.
Cada um pode levar o seu lanche almoço ou tem opção de comer umas tapas
ou menu do dia (+- 9 euros)
Seguimos em direcção de Sevilha e depois Antequera .
Visita ao Torcal e caso seja possível observamos o pôr do Sol .
Chegada ao Hotel e Alojamento com Jantar e Pequeno-Almoço.

2/11/2019
Sábado

3/11/2019
Domingo

Depois do Pequeno-almoço visitaremos a zona Antiga de Antequera e visita
aos Dolmens de Antequera .
Pelas 12H iremos de autocarro até a entrada do Caminito , onde temos
reservado lugar no Restaurante El Mirador “ pratos entre os 6 e os 15 euro”
Cada um pode levar a sua merenda para o dia . (Almoço não incluído)
Depois de almoço e pelas 15H iremos dar inicio da nossa aventura .
Caminito del Rey (El Chorro) , são cerca de 8 km de trilho fácil e caminho
quase sempre plano , passeio que pode ser feito por qualquer pessoa .
No final do nossso passeio do Caminito iremos de autocarro até o nosso
Restaurante típico de Paella feita no momento . Depois regresso ao Hotel
( +- 1.20H de autocarro ) Alojamento .
Depois do Pequeno-Almoço, saímos em Diracção a Ronda ..
Toda a manhã visita a Ronda e depois cada um pode decidir almoçar ou
petiscar algo antes do regresso a Lisboa (Almoço não incluído)
Hora prevista de saída – 13:00H
Paragem pelo caminho em Estação de serviço,
Hora prevista de chegada a Lisboa pelas 20:30H

EQUIPAMENTO A
LEVAR:

Ténis ou sapatos confortáveis para caminhar, mochila, água, boné, protector solar,
blusão corta-vento.

PREÇO INCLUI:

Alojamento- 2 noites em quarto duplo; Hotel Coso Viejo Antequera
2 Pequenos-almoços; 2 Jantares com bebidas incluídas .
Seguro de atividade; Transporte em autocarro.
Bilhetes no Caminito e acompanhamento de guias credenciados .

INSCRIÇÕES:

Preço: 280 Euros por pessoa em duplo até 30 pessoas no autocarro.
Mais de 30 pessoas . Programa 260 euros .
Quarto Individual + 70 euros . Nib: 003500810030059720015
Para compra e reserva de bilhetes assim como o Hotel a inscrição só é
garantida com sinalização por transferencia bancária no valor 60 euros .
Inscrição aceite com : Comprovativo sinal,nome , data nasc,numero CC.

Contacto :
Carlos Garcia
915601814

Para:wegoadventures@gmail.com
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