
 

PASSEIO GUIADO  
“PASSADIÇOS DO MONDEGO: DE VIDEMONTE À BARRAGEM DO CALDEIRÃO” 

                   

23 DE JULHO 
PARTIDA: 07H30 

Neste dia, visitarão os incríveis Passadiços do Mondego, recentemente criados, e que permitem o acesso a paisagens únicas, e até agora inacessíveis... 

Situados no Concelho da Guarda e inseridos no Geopark da Serra da Estrela, constituem um fantástico percurso de 12 km, que se  desenvolve ao longo do Rio Mondego, 

percorrendo belíssimas localidades como Videmonte, Trinta, Vila Soeiro  e a icónica Barragem do Caldeirão.. 

De beleza ímpar e surpreendente, o trajeto proporciona aos caminhantes paisagens de cortar a respiração, permitindo também ob servar algumas Cascatas e antigos 

moinhos, atravessar 3 pontes suspensas e visitar o Miradouro do Mocho Real, de incríveis vistas panorâmicas. 

Iniciando o percurso em Videmonte, seguiremos ao longo das belíssimas paisagens verdejantes do Mondego, terminando o percurso  junto à Barragem do Caldeirão.  

No final do percurso, faremos o merecido repasto, antes de rumarmos à Praia Fluvial da Barragem, para uns mergulhos de final de tarde.  

Acredite, não vai querer perder este percurso! 
 

Info Trilho: 

Distância: 12 km 

Dificuldade: Fácil 

Tipo de Piso: Alterna entre passadiço em madeira (7 km) e caminho em terra (4,5 km) 

 

*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  

** Uso de máscara facial obrigatório durante as viagens de autocarro. 

*** A atividade poderá ser adiada no caso de condições meteorológicas adversas. 
 

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): 38,00 € 49,00 € 

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

 Não Sócio Clube PT: 40,00 € 51,00 € 
 

LUGARES LIMITADOS 

NOTA: Os preços incluem viagem em autocarro, almoço com bebidas, percurso dos Passadiços do Mondego,  

visita à Praia Fluvial da Barragem do Caldeirão, Guia Alma At Porto e seguros. 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 

Partida: 07h30 – Tribunal da Relação do Porto (Cordoaria, nas escadas em frente ao Tribunal) 

Chegada: 20h30 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS : 
DIA 6 DE JULHO 

 

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 e idade das crianças. 
 

Pagamentos (ATÉ À DATA LIMITE DAS INSCRIÇÕES – 6 DE JULHO) 

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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