
 

 

PASSEIO GUIADO 

“PASSADIÇOS FRAGAS SÃO SIMÃO 

E ALDEIA CASAL S. SIMÃO” 

                           

2 de OUTUBRO 

PARTIDA: 08H15 
Neste dia, visitarão os belíssimos das Fragas de São Simão, localizados no concelho de Figueiró dos Vinhos, bem como a incrível Aldeia 
de Xisto de Casal de São Simão, uma das mais belas do país, como que escondida por entre a Serra da Lousã.  

Iniciando o percurso no Miradouro das Fragas de São Simão, que permite uma vista panorâmica fantástica sobre as Fragas de São Simão, 
uma das maiores maravilhas naturais de Portugal, descerão pelo Passadiço em direção à edílica Garganta de São Simão, sobre a Ribeira 
de Alge, que deu origem a uma das praias fluviais mais deslumbrantes de Portugal, a Praia Fluvial das Fragas de São Simão. 

Após paragem na Praia Fluvial, continuarão este belíssimo percurso, de grau de dificuldade fácil e extensão de 2 km, seguindo  junto à 
refrescante Ribeira de Alge, subindo depois pelo seu exuberante bosque, cuja beleza e serenidade nos transporta para o Jardim do Éden...  

Terminarão a caminhada na Aldeia de Casal de São Simão, uma das mais belas Aldeias de Xisto do país, onde descobrirão os reca ntos 
desta Aldeia secular, num passeio que permitirá apreciar o seu casario e belas decorações.  

Após almoço típico em Penela, conhecida como a Vila Presépio, devido à sua beleza e disposição geográfica, visitarão o seu be lo e icónico 
Castelo, de onde apreciarão um fantástico panorama sobre a paisagem circundante e as encostas arborizadas da Serra da Lousã. 

Venha desfrutar de mais um dia fantástico e a recordar na companhia da Alma At Porto!  

Distância do Trilho: 2 km 

Dificuldade: Fácil 

Piso: Alterna entre passadiço em madeira e caminho em terra.  

 

*Atividade com nº restrito de participantes e realizada de acordo com as recomendações da DGS e no âmbito da classificação da Alma At  Porto 

como empresa Clean & Safe (saudável e segura), atribuída pelo Turismo de Portugal. 

** Uso de máscara facial obrigatório; Necessário manter a distância de segurança durante o Trilho. 

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos! 

Preços COM TRANSPORTE INCLUIDO: 
 

  Com transporte incluído 
Crianças Até 9 Anos 

Com transporte incluído 
Adultos (a partir dos 10 anos) 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes): 34,00 € 47,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:     48,50 € 

 Não Sócio Clube PT: 36,00 € 49,00 € 

 

NOTA: Os preços incluem viagem em autocarro, almoço típico com bebidas, percurso dos Passadiços das Fragas de S. Simão, 

visita à Aldeia de Casal de S. Simão, visita ao Castelo de Penela, acompanhamento por Guia Alma At Porto e seguros.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Preços SEM TRANSPORTE (COM TRANSPORTE PRÓPRIO) 
 

  Sem transporte incluído 
(com transporte próprio) 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes): 28,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:    29,50 € 

 Não Sócio Clube PT: 30,00 € 

 

NOTA: Os preços incluem almoço típico com bebidas, percurso dos Passadiços das Fragas de S. Simão,  

visita à Aldeia de Casal de S. Simão, visita ao Castelo de Penela, acompanhamento por Guia Alma At Porto e seguros.  

 

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO para bilhetes com transporte incluído: 
 

Partida: 08H15 – Tribunal da Relação do Porto (na Cordoaria, nas escadas em frente ao Tribunal) 

 

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO para bilhetes sem transporte incluído: 
 

A indicar posteriormente 

 

 

LUGARES LIMITADOS 
 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 15 DE SETEMBRO 

 
 
  

INSCRIÇÕES: 
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt  indicando: 

nome, número de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome de todos os acompanhantes, idade das crianças. 
  
 

PAGAMENTOS: 
(até à data limite das inscrições – 15 DE SETEMBRO): 
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,  

caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito. 
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o IBAN: 003520660008486913035 

Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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