
 

TRILHO DAS 7 LAGOAS DE XERTELO: MONTALEGRE, GERÊS 

                              

10 DE JUNHO 

PARTIDA: 08H00 
Neste dia, visitarão um dos mais belos Trilhos do país, inserido numa das mais incríveis zonas do Parque Nacional da Peneda-Gerês.  
Percorrerão o fantástico Trilho das 7 Lagoas de Xertelo, que permitirá conhecer um dos mais belos tesouros escondidos de Port ugal! 

Com início e final na pequena e pitoresca aldeia transmontana de Xertelo, no Concelho de Montalegre, este incrível percurso, de distância aproximada de 10 km e 
grau de dificuldade fácil, permite visitar as paradisíacas 7 Lagoas do Xertelo, abrilhantadas pelas suas pequenas e belas cas catas. 

Para além destas, podemos admirar o Fojo do Lobo, estrutura utilizada no passado para capturar lobos, bem como caminhar pela antiga levada, com paisagens de 
cortar a respiração sobre os vales e montanhas do Parque, e as suas curiosas formações rochosas.  

Venha desfrutar de um dia a recordar, mergulhar nestas fantásticas lagoas e conhecer este pequeno tesouro de Portugal!  
 

Distância: 10 km (5 km para cada lado) 
 

Dificuldade. Fácil 
 

Tipo de Trilho: Linear 
 

Piso: Caminhos rurais e de montanha 
 

*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.  

** Não inclui almoço** O almoço será realizado em modo "pic nic", nas Lagoas de Xertelo, uma vez que não existem restaurantes nas imediações.  

*** Uso de máscara facial obrigatório; necessário manter a distância de segurança durante o Trilho e cumprir todas as recomendações indicadas.  

**** Traga o seu fato de banho para mergulhos nestas incríveis Lagoas 
 

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos! 
 

Preços: 
  Crianças 

Até 9 Anos 
Adultos 

(a partir dos 10 anos) 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) 20,00 € 30,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:     31,50 € 

 Não Sócio Clube PT 22,00 € 32,00 € 

LUGARES LIMITADOS 

NOTA: Os preços incluem Viagem em Autocarro de Turismo, Trilho das 7 Lagoas de Xertelo,  

acompanhamento por Guias Alma AT Porto e seguros. 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 

Partida: 08H00 – Campo dos Mártires da Pátria ( na Cordoaria, nas escadas em frente ao Tribunal da Relação) 
 

Itinerário previsto: 
8h00 partida da Cordoaria 

10h30 chegada Xertelo e visita Aldeia 
11h00 Trilho 7 Lagoas (ida) 

12h00 Chegada às Lagoas Xertelo 
13h00 Almoço pic nic (não incluído) 

14h00 Tempo livre para banhos nas Lagoas 
16h00 Trilho 7 Lagoas (regresso) 

17h30 Regresso ao Porto 
19h30 Chegada ao Porto 

 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕEs e pagamento: 
DIA 26 DE MAIO 

  

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

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

PAGAMENTOS: 
O pagamento poderá ser efetuado por transferência bancária para o IBAN: 003520660008486913035 

Deverá ser remetido o respetivo comprovativo para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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