RNAVT nº 2954

TURISMO
DE NATUREZA

Interpretar um Tejo Diferente
O Tejo e a sua diversidade de fauna e flora constituem-se como um património
de beleza incomparável que muda e que se transforma a cada hora do dia.
30 abril – Partidas: Évora | Setúbal | Lisboa
15 maio – Partidas: Aveiro | Coimbra | Leiria
5 junho – Partidas: Covilhã | Fundão | Castelo Branco
26 junho – Partidas: Évora | Setúbal | Lisboa

Dificuldade

Baixa

Distância

< 1 km

// PREÇO 77€ (30 abril | 26 junho), 84€ (15 maio e 5 junho)
Inclui: circuito em autocarro; visita ao Espaço de Observação e Visitação de Aves para

interpretação dos arrozais, pastagens e aves; circuito em embarcação no rio Tejo; refeições: 1 almoço com bebidas incluídas; ingressos: EVOA, Museu "Escaroupim e o Rio" e
Falcoaria Real; assistente acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

Duração

1h

O Megalítico Cromeleque dos Almendres, o Stonehenge Português
Uma caminhada até um local cheio de mística. Uma autêntica aula de arqueologia pré-histórica
sobre uma memória viva e ao ar livre!
08 maio – Partidas: Santarém | Lisboa | Setúbal
22 maio – Partidas: Faro | Albufeira | Beja
// PREÇO

Por pessoa: 76€
Inclui: circuito em autocarro; visita ao Centro Interpretativo dos Almendres; acesso ao Cromeleque dos Almendres; almoço em restau-

rante local; bebidas à refeição; guia especialista em arqueologia pré-histórica; assistente acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

Dificuldade

Ligeira
Distância

4 km

Duração

2h

Fascínios da Arrábida
A Reserva Natural do Estuário do Sado proporciona-nos uma das mais belas baías de todo o mundo.
Venha connosco respirar ar puro nesta caminhada com vastíssimos pontos de interesse natural e religioso.
15 maio
– Partidas: Santarém | Lisboa
25 setembro – Partidas: Beja | Évora
16 outubro – Partidas: Leiria | Santarém | Lisboa

Dificuldade

// PREÇO

Distância

Por pessoa:

82€ (maio), 90€ (setembro | outubro)

Inclui: circuito em autocarro; visitas e entradas mencionadas; guia especialista; almoço em restaurante local; bebidas à re-

feição; assistente acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

Média
5 km

Duração

2h30

Pateira de Fermentelos, onde o Tempo encontra a Tranquilidade
Um passeio paisagístico pela maior lagoa natural da Península Ibérica, apreciando os encantos da Pateira de Fermentelos,
da Pateira de Óis da Ribeira e da Pateira de Espinhel. E ainda um toque gastronomia local!
12 junho – Partidas: Santarém | Leiria | Coimbra
19 junho – Partidas: Viana do Castelo | Braga | Porto
23 outubro – Partidas: Guarda | Viseu

Dificuldade

// PREÇO

Distância

Por pessoa: 69€
Inclui: circuito em autocarro; 1 refeição: almoço com ementa local e bebidas incluídas; guia de natureza para a caminhada;

seguro de viagem; assistente acompanhante INATEL.
Não inclui: taxa de reserva (€ 10); quaisquer serviços não mencionados.

Baixa

4,2 km
Duração

2h

Barcos Históricos do Tejo
Entre Lisboa, Seixal e Alcochete, proporcionaremos aos participantes imagens únicas num contexto
natural e ainda um despertar para uma nova paixão chamada observação das aves ou “birdwatching”.
10 julho
– Partidas: Santarém | Lisboa
14 agosto – Partidas: Beja | Évora
25 setembro – Partidas: Évora | Setúbal
// PREÇO

Por pessoa:

65€ (julho), 77€ (agosto | setembro)

Inclui: circuito em autocarro; dois circuitos em embarcações típicas do Tejo (Varino Amoroso e Bote Leão) com interpretação; almoço temático com bebidas; visitas guiadas: Seixal, Salinas do Samouco; entradas: Centro Interpretativo da História
do Bacalhau; assistente acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

Dificuldade

Baixa

Distância

< 1 km
Duração

2h

Caminhar no Sistelo,
O Pequeno Tibete Português
Aceite o nosso convite: vir ao Sistelo é descobrir histórias, tradições antigas e mergulhar
em autênticas paisagens de sonho do nosso Portugal rural e querido! Conheça a aldeia
Rural vencedora das 7 Maravilhas de Portugal e o Parque Nacional Peneda Gerês.
11 a 14 abril
– Partidas: Lisboa | Leiria | Coimbra | Aveiro | Porto
18 a 21 maio – Partidas: Portalegre | Castelo Branco | Covilhã | Guarda | Viseu
13 a 16 junho – Partidas: Faro | Setúbal | Lisboa
04 a 07 julho – Partidas: Setúbal | Lisboa | Santarém | Porto
11 a 14 julho – Partidas: Lisboa | Coimbra | Porto
12 a 15 setembro – Partidas: Lisboa | Leiria | Porto
11 a 14 outubro – Partidas: Beja | Évora | Setúbal | Santarém
Dificuldade

Média

Distância

6,4 km

Duração

4h

// PREÇO:

Por pessoa em quarto duplo: 331€ (abril), 339€ (maio), 348€ (junho), 355€ (julho | set. | out.)
Suplemento de quarto individual: 58€ (abril | maio | junho | outubro), 82€ (julho | setembro)
Inclui: 3 noites de alojamento no INATEL Cerveira Hotel 4*; circuito em autocarro; 5 refeições, incluindo dois almoços regionais;
snack para a caminhada; acompanhamento de guia de Natureza para caminhada no Sistelo; visita guiada: Mezio e Arcos de Valdevez;
entrada no Paço da Giela; assistente acompanhante INATEL; bebidas às refeições (excepto no segundo almoço); seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas no segundo almoço; quaisquer serviços não mencionados.

Caminhada pelos Passadiços do Paiva
Venha caminhar rodeado de paisagens de beleza ímpar, um autêntico santuário natural!
Um projeto multipremiado nos óscares do turismo mundial.
06 a 08 maio
06 a 08 junho
01 a 03 setembro
08 a 10 outubro

– Partidas: Portalegre | Castelo Branco | Fundão | Covilhã | Guarda
– Partidas: V. N. Cerveira | Viana do Castelo | Barcelos | Braga | Porto
– Partidas: Bragança | Macedo de Cavaleiros | Mirandela | Vila Real | Viseu
– Partidas: Faro | Beja | Évora | Setúbal | Lisboa

// PREÇO Por pessoa em quarto duplo: 285€; Suplemento de quarto individual: 33€
Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alojamento em hotel 3*; 4 refeições: 2 jantares e 2 almoços, com bebidas incluídas; passeios e visitas

conforme itinerário; guia de natureza; ingresso nos Passadiços do Paiva; ingresso no Centro de Interpretação das Pedras Parideiras; pequeno
snack (para a manhã da caminhada); assistente acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

Dificuldade

Média

Distância

6 km

Duração

4h

Praia e Passeios pela Natureza Algarvia – Tavira
Umas férias por um Algarve diferente e menos massificado em que se privilegia a comunhão com
a natureza, com as tradições e com a ruralidade.
15 a 22 maio – Partidas: Bragança | Macedo de Cavaleiros | Mirandela | Vila Real | Viseu | Coimbra
22 a 29 maio – Partidas: Viana do Castelo | Braga | Porto | Aveiro
3 a 10 outubro – Partidas: Leiria | Lisboa | Setúbal | Évora
10 a 17 outubro – Partidas: Guarda | Covilhã | Fundão | Castelo Branco | Santarém

Dificuldade

// PREÇO Por pessoa em quarto duplo: 813€; Suplemento de quarto individual: 327€

< 2 km

Inclui: circuito em autocarro; 7 noites de alojamento em Hotel 4* (ou similar) em Tavira; refeições: 4 almoços e 7 jantares, com bebidas incluídas; dois
workshops: um com elementos da serra (pão) e outro com elementos do mar (cataplana de marisco); cruzeiro no Rio Guadiana; degustações de mel e medronho;
experiência no SPA Salino (banho mineral ou aplicação de argila); passeios e visitas conforme itinerário; assistente acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cidade (valor por noite a informar localmente); quaisquer serviços não mencionados.

Baixa

Distância

Duração

1h

Linhares da Beira:
Caminhar pelos Montes Hermínios
Venha respirar e viver bem os ares da Serra da Estrela e aprender com as suas
pequenas, mas grandes riquezas: a flora, a fauna e as magníficas paisagens!
Venha comprovar a aliança perfeita entre o espaço bucólico e o património
histórico das gentes serranas.
27 a 30 maio – Partidas: Setúbal | Lisboa | Santarém
16 a 19 setembro– Partidas: Évora | Leiria | Coimbra
Dificuldade

Média

Distância

9 km

Duração

3h

// PREÇO:

Por pessoa em quarto duplo: 320€
Suplemento de quarto individual: 76€
Inclui: 3 noites de alojamento no INATEL Linhares da Beira Hotel Rural 3*; circuito em autocarro;

5 refeições, incluindo duas refeições regionais; snack para a caminhada; acompanhamento de guia de
Natureza para a caminhada; assistente acompanhante INATEL; bebidas às refeições; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer serviços não mencionados.

Observar as Estrelas no Alqueva
Contemple o céu alentejano, numa experiência que já foi distinguida internacionalmente no âmbito dos Óscares do Turismo
Mundial enquanto Projeto de Turismo Responsável e Projeto de Desenvolvimento do Turismo Líder da Europa. Este é o primeiro destino de astroturismo português e o primeiro “Starlight Tourism Destination” certificado do mundo!
1 a 3 junho
8 a 10 junho
21 a 23 setembro
29 set. a 1 out.

– Partidas: Bragança | Macedo de Cavaleiros | Mirandela | Vila Real | Viseu
– Partidas: Guarda | Belmonte | Covilhã | Fundão | Castelo Branco
– Partidas: Viana do Castelo | Braga | Porto | Aveiro
– Partidas: Coimbra | Leiria | Santarém | Lisboa

// PREÇO Por pessoa em quarto duplo: 297€; Suplemento de quarto individual: 106€
Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alojamento em hotel*** (ou similar) em Évora (ou arredores); refeições: 2 almoços e 2 jantares

com bebidas incluídas; visitas conforme itinerário; cruzeiro ao pôr-do-sol no Alqueva; degustação de vinhos alentejanos; observação das
Estrelas no Observatório Dark Sky; guia INATEL; seguro de viagem..
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cidade (a definir); quaisquer serviços não mencionados.

Dificuldade

Baixa

Distância

< 1 km
Duração

1h

Maravilhas Naturais das Berlengas
Este ecossistema insular rodeado de lindíssimas águas turquesas tem um alto valor biológico
da área marinha envolvente e um elevado interesse botânico.
3 a 5 julho
– Partidas: Guarda | Covilhã | Fundão | Castelo Branco | Santarém
19 a 21 agosto – Partidas: Bragança | Macedo | Mirandela | Vila Real | Viseu | Coimbra
3 a 5 setembro – Partidas: Faro | Beja | Évora | Setúbal | Lisboa
// PREÇO Por pessoa em quarto duplo: 273€; Suplemento de quarto individual: 59€
Inclui: circuito em autocarro; alojamento no INATEL Foz do Arelho Hotel 3*; circuito em autocarro; 4 refeições; snack para a caminhada; pas-

seios turísticos; viagem de barco para as Berlengas e regresso; assistente acompanhante INATEL; bebidas às refeições; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (€ 10); quaisquer serviços não mencionados.

Dificuldade

Ligeira
Distância

3 km

Duração

2h

Nas brumas das ilhas Graciosa,
S. Jorge e Lagoa das Sete Cidades
Graciosidade é uma constante da paisagem que justifica o nome de uma das
mais desconhecidas ilhas dos Açores, mas mais pitorescas pela sua genuinidade. Visita de barco a uma das ilhas menos visitadas e mais desejadas
dos Açores: S. Jorge, conhecida pelas suas fajãs, piscinas naturais e
pelas suas deliciosas iguarias gastronómicas!
20 a 24 julho – Partida: Lisboa
17 a 21 agosto – Partida: Lisboa
Dificuldade

Ligeira

Distância

5 + 6 km

Duração

2h + 2h

// PREÇO: Por pessoa em quarto duplo: 939€; Suplemento de quarto individual: 124€
Inclui: passagem aérea, em voos SATA, com escala; 4 noites de alojamento e pequeno-almoço no INATEL Gra-

ciosa Hotel 4*; circuito em autocarro; passeio de barco a S. Jorge (sujeito a confirmação devido às condições
atmosféricas); passeio à Lagoa das Cidades em S. Miguel; 9 refeições: 5 almoços e 4 jantares, com bebidas
às refeições na INATEL (água ou vinho); guia local; visitas e entradas conforme o itinerário; taxas de aviação:
84€; assistente acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: bebidas no almoço em S. Jorge; taxa de reserva (10€); quaisquer serviços não mencionados.

Caminhar num paraíso natural: Flores e Corvo
Deixe-se deslumbrar pelas cascatas e lagoas no meio do oceano Atlântico. Iremos conhecer estas ilhas
a caminhar, explorando trilhos e sentindo ainda mais de perto estas autênticas dádivas da natureza.
Rede Mundial de Reservas da Biosfera da UNESCO
1 a 5 maio
– Partida: Lisboa
21 a 25 setembro – Partida: Lisboa

Dificuldade

// PREÇO Por pessoa em quarto duplo: 799€ (maio), 841€ (set.);
Suplemento de quarto individual: 124€ (maio), 141€ (set.)

Distância

Inclui: passagem aérea, em voos SATA, com escala; 4 noites de alojamento e pequeno-almoço no INATEL Flores Hotel 4*; circuito em autocarro;

passeio de barco ao Corvo (sujeito a confirmação devido às condições atmosféricas); um transfer no Corvo; 8 refeições: 4 almoços e 4 jantares,
com bebidas às refeições (água e vinho); guia local nas visitas mencionadas; entradas mencionadas; taxas de aviação: 58€ (maio) ou 88€ (setembro); assistente acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer serviços não mencionados.

Ligeira

5 + 7 km
Duração

4h + 2h

Contemplar o Alentejo: Cromeleque dos Almendres e Alqueva
Com base em Évora, faremos uma caminhada até um local cheio de mística. Uma autêntica aula de
arqueologia pré-histórica sobre uma memória viva e ao ar livre! Oportunidade ainda de navegar no maior
lago artificial da Europa num cruzeiro revigorante.
24 a 26 setembro – Partidas: Viseu | Guarda | Belmonte | Covilhã | Fundão | Castelo Branco
1 a 3 outubro – Partidas: Barcelos | Braga | Guimarães | Porto | Aveiro
8 a 10 outubro – Partidas: Coimbra | Leiria | Santarém | Lisboa
,

// PREÇO Por pessoa em quarto duplo: 284€; Suplemento de quarto individual: 106€
Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alojamento em hotel*** (ou similar) em Évora (ou arredores); refeições: 2 almoços e 2 jantares com

bebidas incluídas; degustação de vinhos alentejanos; visitas conforme itinerário; cruzeiro no Alqueva; guia acompanhante INATEL; guia especialista em arqueologia pré-histórica; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cidade (a definir); quaisquer serviços não mencionados.

Dificuldade

Ligeira
Distância

4 km

Duração

2h

Douro Deslumbrante, pelo Caminho
de Jacinto e Terras de Eça de Queiroz
Uma viagem de comboio para os amantes das paisagens deslumbrantes
que envolvem o Douro, com um trilho e programa queirosiano.
1 a 3 setembro – Partidas: Setúbal | Lisboa | Santarém | Coimbra | Aveiro
15 a 17 outubro – Partidas: Vila Nova de Cerveira | Viana do Castelo |
Barcelos | Braga | Porto
Dificuldade

Alta
// PREÇO:

Distância

3 km

Por pessoa em quarto duplo: 288€ (setembro),
Suplemento de quarto individual: 24€

Duração

2h

261€ (outubro)

Inclui: circuito em autocarro; 2 noite de alojamento no INATEL Entre-os-Rios; 5 refeições: 2 almoços (um deles

temático) + 2 jantares, com bebidas incluídas; guia de natureza para o percurso Caminho de Jacinto; animação; viagem de comboio entre Cête e Arêgos (ida e volta); degustação de vinho verde na Quinta da Aveleda;
visita guiada à Fundação Eça de Queiroz e à Quinta da Aveleda; guia acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer serviços não mencionados.

Nos nossos passeios é responsabilidade de todos nós contribuirmos para a proteção da Natureza,
bem como assegurar a sua biodiversidade através da conservação dos habitats naturais.
CONSELHOS ÚTEIS E NORMAS DE CONDUTA:
Estas são viagens de turismo ativo e destinam-se aos amantes da Natureza e de caminhadas. O grau de dificuldade dos percursos pedestres é geralmente baixo ou médio (mas haverá um programa alternativo caso não possa acompanhar o grupo).

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Siga somente pelo trilho sinalizado prestando atenção às marcações e aos obstáculos;
Não se afaste do trilho ou dos passeios;
Tenha cuidado com os animais selvagens. Não incomode os animais;
Evite barulhos e atitudes que perturbem a paz do local;
Observe a fauna à distância de preferência com binóculos;
Não danifique a flora (colher flores ou plantas) ou recolha rochas;
Não abandone o lixo. Leve-o até um local de recolha: seja um turista responsável;
Respeite a propriedade privada. Feche as cancelas e portelos;
Não faça lume;
Seja afável com os habitantes locais;
Tenha cuidados especialmente quando tira fotografias em locais íngremes, em movimento ou a animais.
Zele, em primeiro lugar, pela sua segurança!
— Recomendamos o uso de protetor solar, óculos de sol, chapéu, água, calçado e roupa confortável para caminhadas,
bastão de caminhadas e nunca calçado do tipo chinelos ou calçado com salto;
— Leve equipamentos de comunicação (telemóvel) e se tiver: mapa, bússola, GPS, lanterna e apito.

Viagens com máximo de 25 participantes.
Preços válidos para associados INATEL. Não associados acresce 20€ por pessoa.
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Não dispensa a consulta dos itinerários detalhados e das Condições Gerais, disponíveis no portal INATEL ou na sua INATEL Local.

