AS PONTES E OS TUNEIS DE BARCA D’ALVA
DOURO INTERNACIONAL

A Wegoadventures organiza as PONTES E TUNEIS DE BARCA D’ALVA
Este trilho desenrola-se na linha férrea que liga Portugal a Espanha e Barca D’Alva a La Fregeneda.
Apesar de estar localizada em Espanha foi planeada e construída por Portugueses; os mesmos que
fizeram a linha do Douro. Foi uma obra majestosa para a época, pleno século XIX (1887).
Nós saímos da estação de La Frejeneda e rumámos por meio de túneis (20) e pontes (10) até Barca
D’Alva, onde vamos percorrer cerca de 17km, numa antiga linha férrea. O maior túnel tem uma
extensão de 2 km e a maior ponte cerca de 120 metros de cumprimento e 50 a 60 metros de altura. É
um trilho onde vamos observar uma paisagem diferente daquela a que estamos habituados, caminhamos
ao longo do Rio Agueda , que vem desaguar ao Rio Douro , como Parque Natural do Douro Internacional
vamos ter oportunidade de observar morcegos, andorinhas das rochas, grifos, flora, túneis e pontes.
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6 a 8 de Maio
2022

As pontes e Túneis de Barca d’Alva
e passeio de Barco no Douro

PS. O Trilho foi totalmente recuperado e criadas todas as condições de segurança que qualquer pessoa
poderá fazer este percurso.
WEGOADVENTURES

Domingo inclui passeio de barco típico Rabelo no Douro (+-2H)

.
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ITINERÁRIO
06/05/2022

Hora de encontro: 14.00h (Lisboa – Hotel Radisson Blue – Campo Grande)
Saída de Lisboa em direção a Figueira de Castelo Rodrigo.
Alojamento na Estalagem Falcão Mendonça ou Hospedaria do Convento.
Alojamento e Jantar incluído (Restaurante a Cerca em Figueira Castelo
Rodrigo)

07/05/2022
Sábado

Depois do Pequeno-almoço – 6:00H Saímos em direção de Frejeneda para
iniciarmos a nossa caminhada do dia com cerca de 17km, até as 16H.
Trazer fato banho possibilidade de mergulhar na praia fluvial Barca D’Alva.
Pequena visita ao Castelo de Figueira Castelo Rodrigo.
Regressamos ao alojamento para nos refrescarmos e irmos jantar a
localidade de Escalhão – Restaurante “o Lagar “
Alojamento e Jantar incluído.

08/05/2022
Domingo

Depois do Pequeno-Almoço,8:00H saímos de autocarro já com a nossa
bagagem, pois já não voltamos ao alojamento, em direção a barragem do
Pinhão. faremos um passeio no rio Douro de cerca de 2H até o Rio Tua.
Almoço incluído no restaurante Panorâmico “Calça Curta” com vista para o
Rio Douro, pelas 13:40H apanhamos o comboio da Linha do Tua até Peso
da Régua, cerca de 40 m, onde termos o autocarro a nossa espera, para
seguirmos para Lisboa. Onde chegaremos cerca das 20H.

EQUIPAMENTO A
LEVAR:

Ténis ou sapatos confortáveis para caminhar, mochila, água, boné,
protetor solar. Reforço alimentar para o dia de sábado.

PREÇO INCLUI:

Alojamento - 2 noites em quarto duplo. 2 Pequenos-almoços, 2 Jantares e
1 Almoço. 1 Passeio de barco, 1 viagem de comboio e bilhete de entrada
no percurso pontes e tuneis. Inclui Seguro.

INSCRIÇÕES:

Preço: 280 Euros por pessoa em quarto duplo e transporte de Bus ou
carrinha de 9 lugares, transporte próprio: 240 euros por pessoa.
Quarto Individual + 70 euros. MBWAY: 915601814
Nib: 003500810030059720015
Inscrição com sinalização por transferência bancária no valor 100 euros.
Inscrição aceite com: Comprovativo de sinal, nome, data nascimento,
número Cartão de cidadão.
Inscrições: wegoadventures@gmail.com
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