
Local / Data: Espanha; 1 a 3 de Novembro de 2019 
Dificuldade: Fácil 

Data limite inscrição: 25 Outubro 2019 

Valor da inscrição:  

Sócios Clube PT 260€ / Colaboradores Altice não sócios,e acompanhantes- 280€ 

Incluido no programa: Transporte em autocarro turismo; 2 noites alojamento Hotel em quarto duplo; 
quarto single disponível por +70 €; 2 pequenos-almoços; 1 jantar com bebidas incluídas; bilhete entrada no 
Caminito e acompanhamento por guias oficiais credenciados. Solicitar programa detalhado à secretaria 
do Clube PT. 

Reserva e inscrição: 
Enviar para zcs@clubept.pt:  Nome, nº colaborador, nº cartão cidadão e cópia do comprovativo do 
pagamento de 50% do valor, por transferência bancaria para o NIB. 003500810030059720015 

Organização / Acompanhamento e seguro da actividade: WEGOADVENTURES RNAAT Nº336/2015 

zcs 00312019 Clube PT Lisboa 

Caminhada no Caminito del Rey, Torcal de Antequera e Ronda 

Noticias também no Facebook: Facebook.com/cptcentrosul/ 

Inscreve-te como sócio em www.clubept.pt 

Informações: Secretaria do Clube PT- Lisboa - Tel. 213194750 email: zcs@clubept.pt 

   WeGoAdventures Carlos Garcia - 915601814 
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El Caminito del Rey, 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 com todas as condições de 
segurança para uma experiencia única de caminhada. Com um total de 3km e um metro de largura 
este percurso 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 pas-
sadeiras, permite agora que os visitantes possam desfrutar da magnífica paisagem com toda a 
segurança. 

Torcal de Antequera é um local único, declarado património Mundial da Humanidade pela Unesco e 
um dos exemplos mais impressionantes da paisagem cárstica em toda a Europa. Deve o seu nome, 
ás suas curiosas formações rochosas em forma de depressões circulares, com mais de 150 milhões 
de anos e proporciona paisagens inesquecíveis a quem o visita. 

A surpreendente cidade de Ronda, uma das mais belas cidades da Andaluzia, assenta sobre uma 
meseta rochosa a mais de 700 metros acima do nível do mar e é dividida por um precipício conheci-
do 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 e está classificada como Reserva da Biosfera 
pela UNESCO 


