
 

ESLOVAQUIA E CRACOVIA 

TREKKING NOS TATRAS  

             9 A 17 DE JUNHO 2018 
 

 
 

A Wegoadventures propõe um programa de descoberta da natureza e da cultura 

eslovaca, conhecendo alguns dos seus Parques Nacionais mais importantes: Parque 

Nacional dos Altos Tatras, Slovensky Raj, Pieniny e Parque Nacional de Chocské Vrchy. 

Disfrutaremos dos lagos, prados, quedas de água e circos esculpidos por glaciares, e 

ainda as surpreendentes paisagens de montanha muito típicas desta zona da Europa. 

O conjunto natural e o património histórico – castelos, igrejas, etc. - das vilas e aldeias 

que o rodeiam, foi considerado Património da Humanidade pela UNESCO. 

As caminhadas pelos Cárpatos Ocidentais será, sem dúvida, a melhor opção para 

conhecer esta riqueza natural no coração da Europa que fará desta aventura, uma 

viagem inesquecível. 

 



2 
 

 

Os Altos Tatras 
As montanhas Tatras formam uma cordilheira situada na fronteira entre a Polónia e a 

Eslováquia. É a zona mais alta dos Cárpatos que, por sua vez, é a cadeia montanhosa 

mais comprida da Europa (1.300 km - desde a zona oeste da Eslováquia até sul da 

Roménia). Esta cordilheira concentra a maior biodiversidade existente no continente 

Europeu por ser uma fronteira natural entre a região boreal e a região mediterrânica. 

Aqui, a fauna selvagem constitui a maior concentração de animais como: ursos, lobos, 

linces e veados.  

Os cumes mais altos da cordilheira situam-se na Eslováquia, sendo o Gerlachovský štít, 

(anteriormente chamado Pico de Franz Joseph) o mais elevado, com 2.655 mts. El Rysy, 

com uma altura de 2.499 mts, é o pico mais alto da Polónia (na fronteira polaco-

eslovaca). 

O Parque Nacional Tatra (Narodny Tatranskyes) é um dos nove parques nacionais do 

país, protegendo tanto a zona dos Tatras Ocidentais (Tatry Západní) como dos Tatras 

Orientais (Tatry Vychodne). 
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Bratislava 
 

A capital da Eslováquia, Bratislava, com cerca de 500.000 habitantes, situa-se a 100m 

acima do nível do mar nas margens que tocam o mítico Rio Danúbio e aos seus pés 

encontramos as primeiras serras da Cordilheira dos Cárpatos.  

Trata-se de uma das cidades mais antigas da Europa Central com assentamentos que 

remontam à Idade do Bronze. O centro histórico é formado por uma rede de ruas 

pedonais com origem no desenho imperial da época austro-húngara - podemos 

observar que existe um grande número de praças, palácios e igrejas. Destas, destacam-

se a Grande Torre de Michalská com o seu característico arco (que serviu de entrada 

principal da cidade - uma delas quando ainda existia a muralha circundante) e o 

Castelo de Michalská de origem medieval, um monumento assente sobre uma colina 

que envolve toda a cidade e que representa o símbolo de Bratislava.  

Por detrás deste enclave, estende-se uma vasta área de bosques que pertencem ao 

Parque Natural dos Malé Karpaty. 

 

Atividade: Caminhada/Trekking  

Nível: ** 
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Programa 
 

 

Dia 1. PARTIDA Lisboa – Viena. Autocarro para Bratislava. Comboio 

para Lieskovec. Voo TAP - 08:00   LIS    LISBON   12:20    VIENA 

Voo com destino a Viena, chegada às 12h20. Continuação em autocarro privado para 

Bratislava. Saída em comboio (4/5 horas) para Tatranský 

Lieskovec, bairro pertencente ao município de Strba 

perto do Parque Nacional dos Vysoké Tatry (Altos 

Tatras). Ficamos alojados numa confortável casa rural 

onde estabelecemos a “base de operações” do resto do 

programa.  

 

 

Dia 2. Lieskovec –Tatras Brancos – Lieskovec  

Neste dia iremos até à entrada do Vale de Biela Voda (30 min), a partir daí iremos subir 

até ao enclave de Zelené Pleso onde, localizado sob um circo de origem glaciar (com 

paredes de aproximadamente 1000m de longitude), vamos encontrar um refúgio de 

montanha muito apelativo. 

 Distância: 17km. Desnível positivo de 700m.  
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Dia 3. Lieskovec: Parque Slovensky Raj  

Viagem até ao Parque Nacional de Podlesosk, cuja característica são os desfiladeiros 

calcários e o caminho é constituído por escadas e pontes.  

Conforme estiverem as condições atmosféricas, poderemos fazer um outro circuito 

circular que passa por Klastorisko, onde existe um refúgio e ruínas de um mosteiro.  

Distância: 14km. Desnível positivo de 400m 

Dia 4. Lieskovec. Caminhas no Parque Nacional de Pieniny. Visita à 

região de Spiss, Cidades Antigas.  

Tempo: 3 horas. Desníveis: + 

Pequeno-almoço e partida de autocarro. Rafting 

no Rio Dunajec, o qual faz fronteira  natural entre 

a Eslováquia e a Polónia. Percurso (cerca de 

11km) pelo sensacional canhão escavado pelo 

próprio rio e onde podemos disfrutar de paredões 

com mais de 300m de quedas de água, cobertos 

parcialmente pela vegetação, principalmente 

bosques de faias e coníferas. 

Uma vez completada a descida em jangadas 

turísticas, perfeitamente adaptadas aos 

visitantes, retornamos ao ponto de saída junto  

ao Mosteiro de Cervený Klastor, a partir de onde 

faremos o passeio no sentido inverso, rio acima, 

por um caminho confortável. 

Na volta, fazemos uma visita à bela Kezmarok, antiga capital da região de Spiss, na qual 

existe uma igreja protestante de madeira que é considerada a melhor do mundo. O 

centro histórico desta cidade é detentor de uma ilustre catedral católica gótica, um 

típico edifício renascentista onde se localiza atualmente a câmara e ainda um castelo 

também renascentista. 
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Dia 5. Lieskovec – Lagos de Strbske e Popradske Pleso 

Em Lieskovec vamos ver os lagos cobertos de gelo rodeados de extensos bosques de 

coníferas. Dependendo das condições atmosféricas poderemos visitar o Vale de 

Mengusovská e admirar a grandeza alpina dos Altos Tatras. Junto ao Lago de 

Popradské Pleso encontramos um refúgio para recuperar forças antes do regresso.  

Desnível positivo: 500m.  

  

 

Dia 6: LIESKOVEC – CRACÓVIA (WIELICZKA) – LIESKOVEC  

Visita turística na Polónia. Depois do pequeno-almoço saímos cedo de minibus (3h ida 

e 3h volta). Visitamos os lugares mais emblemáticos e turísticos de Cracóvia: Castelo 

de Wawel sobre o Rio Vístula, com a Catedral de Wawel, a famosa Praça do Mercado 

(a maior praça medieval da Europa), a Porta de São Florian, o antigo bairro judeu de 

Kazimierz. Depois dirigimo-nos até às minas de Sal de Wieliczka, considerado 

Património da UNESCO. Voltamos à casa rural em Lieskovec. 
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Dia 7. Bratislava - Valle de Kvacianska (Lieskovec)  

Depois do pequeno-almoço apanhamos o minibus em direção a Liptovský Mikulas (4 

horas), mais precisamente ao Vale do Rio Vah, zona onde se situa a vila, cercado por 5 

reservas naturais da Cordilheira dos Cárpatos, a cadeia montanhosa mais longa da 

Europa. 

No Vale do Rio Vah apanhamos um autocarro até 

à povoação de Proviek, de nonde nos deslocamos 

a pé até ao Parque Natural Chocské Vrchy. 

Subimos por um barranco e descemos pelo Vale 

de Kvacianska que abriga uma serraria tradicional, 

património cultural, até chegarmos à aldeia de 

Kvacany. Daqui partimos de comboio para 

Bratislava (4horas) onde ficamos alojados num 

hotel.  

De novo na capital da Eslováquia podemos 

aproveitar para passar a noite a vaguear pelos 

velhos passeios pedestres da cidade e disfrutar de 

um ambiente animado de grande vida noturna. 

 

 

Dia 8. Regresso Bratislava – Viena - Lisboa  

Visita guiada à cidade velha. Meio dia de folga, por volta das 15h o minibus privado 

parte para o aeroporto de Viena. Voo Tap :  

17 Junho     VIENNA  19:45H     LISBOA   22:20H 
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Mais Informações 
 

Dia Itinerário Alimentação Alojamento 

1 Lisboa/Viena – Bratislava – Lieskovec  ../../J Casa rural 

2 Lieskovec. Caminhada P. N. Altos Tatras PA/P/J Casa rural 

3 Lieskovec. Caminhada P.N. de Slovenský Raj  PA/P/J  Casa rural 

4 Lieskovec. Caminhada P.N. Pieniny - Lieskovec  PA/P/J Casa rural 

5 Lieskovec. Caminhada P.N. Altos Tatras  PA/P/J Casa rural 

6 Lieskovec – Krakow – Wieliczka - Lieskovec  PA/J Casa rural 

7 Lieskovec/P.N. Chockské Vrchy - Bratislava  PA/P/.. Hotel 3* 

8 Voos Bratislava - Viena/Cidade de origem  PA/../.. ------------------ 

Legenda       PA: Pequeno-almoço A: Almoço J: Jantar P: Piquenique 

 

O preço inclui: 
 Voo TAP – Lisboa – Viena e Viena Lisboa . 

 Receção no aeroporto em espanhol à chegada. 

 Guia local em espanhol 

 Transferes especificados. 

 Trajetos em comboios especificados com lugar reservado em 2ª classe 

 Tren-cremallera e comboio nos dias especificados 

 Alimentação especificada , os jantares serão pratos locais. 

 Atividades e visitas especificadas no itinerário 

 Visita com guia a Cracovia 

 Passeio no Rio de Jangada 

 Alojamento em hotel de 3* no centro de Bratislava e Turismo Rural em quartos 

duplos com casa de banho privada  

 Seguro de Viagem 

 

O preço não inclui: 
 Entradas em monumentos 

 Comidas e bebidas não mencionadas no quadro. 
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Material necessário 
É importante levar pouco peso na mochila para andar comodamente, pelo que se 

recomenda levar apenas o material e a roupa necessária. 

 Mochila (entre 20-30 litros) 

 Botas tipo trekking. 

 Bastões 

 Roupa prática: 

o Meias de caminhada 

o Calças e calções leves tipo trekking 

o Camisola térmica (uma de reserva) 

o Forro polar 

o Casaco e calças tipo Gore-Tex 

o Luvas finas com forro polar 

o Gorro para o frio e chapéu para o sol 

 Óculos de sol 

 Cantil ou depósito de água 

 Caixa de 1ºs socorros e necessaire pessoal 

 Protetor solar e proteção labial 

CONDIÇÕES GERAIS 
 Data da viagem, de 9 a 17 junho 2018. 

 O número de mínimo de participantes é de 10 viajantes, e máximo 18.  

 O alojamento será em quarto duplo. Todos os dias regressamos ao mesmo 

local para dormir. 

 Será uma viagem aventura pelo que cada um irá com espírito aberto para 

tal, é um programa para pessoas habituadas a caminhar. 

 Deve possuir o cartão de cidadão atual. 

 Sempre que existam razões justificadas a organização poderá alterar a 

ordem do percurso, horas ou locais a visitar, por exemplo ajustarmos com o 

estado de tempo, sem que isso vá alterar o preço final. 

 Em caso de cancelamento, haverá despesas a pagar efetuadas pela 

agência. 

 O pagamento da viagem terá de estar pago na totalidade até 20 de Maio 

de 2018. 

 Para inscrição enviar ficha preenchida com dados atuais , e sinal de 200 

euros . 

 O preço da viagem será de 1300 euros por pessoa em quarto duplo. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 
NOME:  

MORADA:  

CÓDIGO POSTAL:  LOCALIDADE:  

  
 

  

PASSAPORTE Nº  DATA DE VALIDADE:  

CARTÃO DE CIDADÃO 
Nº: 

 DATA DE VALIDADE:  

DATA DE NASCIMENTO:  ESTADO CIVIL:  

TÉLEMOVEL:  EMAIL:  

PESSOA DE CONTATO:    

 

 
 
 

MODO DE PAGAMENTO 
 
NÚMERO DE 
MENSALIDADES: 

 VALOR DAS 
MENSALIDADES: 

 

TOTALIDADE DA VIAGEM:    

 
 
 
 

DATA: …. /…. /…. 

 

ASSINATURA 

 

TOUR LIDER: CARLOS GARCIA  

CONTACTO: 915601814  

E-MAIL: wegoadventures@gmail.com 

NIB: 003500810030059720015  

IBAN: PT50 0035 0081 00300597200 15. 

 


