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Itinerário:

1º Dia – 25 Setembro (Sáb.) – Lisboa / Casal de São Simão / Fragas de São Simão / Pedrogão

Grande / Barragem do Cabril / Oleiros (aprox. 237kms)

Comparência em Lisboa (local e hora a combinar) e partida em direção a Casal de São Simão

(paragem técnica durante o percurso), onde iremos percorrer tranquilamente, durante cerca

de 1h30, os Passadiços das Fragas de São Simão, desfrutando da paisagem natural que

envolve esta região. O Passadiço das Fragas de São Simão têm cerca de 1,7kms, ligando o

Miradouro das Fragas de São Simão à Praia Fluvial das Fragas de São Simão e á Aldeia de São

Simão. Um encantador percurso que nos faz “mergulhar” na vegetação à medida que nos

aproximamos das águas da Ribeira de Alge, e depois nos transporta no tempo até à antiga

Aldeia de Xisto de São Simão.

Finalizado este maravilhoso passeio, seguiremos para almoço num típico restaurante local.

Após o almoço, saída para Pedrogão Grande, onde teremos oportunidade de admirar a Ponte

Filipina, classificada como Monumento Nacional, construída no século XVII, durante o domínio

Filipino, cuja função foi substituir uma antiga ponte de madeira de origem romana (de que

ainda existem vestígios), que ligava as duas margens do rio Zêzere. Construída em cantaria, a

ponte assenta em três arcos e mede 62,4 metros de altura. A sua construção contrasta com a

ponte do IC8 a ponte mais alta da Europa (à data de construção) inaugurada em 1995 e que

une as duas margens do rio Zêzere. Seguiremos para a Barragem do Cabril, construída com o

objetivo de ser uma reserva de água doce e que também acabou por dar lugar a um amplo

espaço de lazer ao ar livre, ideal para os amantes da natureza. Continuação para Oleiros,

durante o percurso, breve paragem na Sertã para admirar a Ponte Filipina, vulgarmente,

conhecida por Ponte da Carvalha, Ponte Velha ou Ponte da Várzea, construída durante o

domínio Filipino, no século XVII. Com cerca de 64 metros de comprimento, a ponte assenta

sobre seis arcos redondos de alvenaria de pedra.

Chegada a Oleiros e instalação no Hotel Santa Margarida 4*. Jantar e alojamento.

Barragens & Passadiços do Alto Zêzere
Sinta os aromas verdejantes desta região, 

num verdadeiro hino à natureza e aos passeios pedestres !

25 e 26 Setembro 2021

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
http://www.oasistravel.net/
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2º Dia – 27 Setembro (Dom.) – Oleiros / Barragem de Santa Luzia / Aldeia de Xisto Janeiro
de Baixo / Orvalho / Fraga de Água d’Alta / Penedo Furado / Lisboa (aprox. 290 kms)

Após o pequeno-almoço, saída para visita da Barragem de Santa Luzia, passando por Cambas.
Construída entre dois enormes rochedos, a Barragem de Santa Luzia detém umas das zonas
paisagísticas mais deslumbrantes do concelho de Pampilhosa da Serra e de todo o território
das Aldeias do Xisto.
Continuação para a Aldeia de Xisto Janeiro de Baixo, que faz parte de um rico e vasto
património histórico e etnográfico, de que são exemplo: o "tronco de ferrar", a casa paroquial,
a barca e a igreja matriz, onde teremos breve tempo livre, para passear pelas típicas ruas ou
simplesmente tomar um café junto à praia fluvial.
Continuação até ao Miradouro do Cabeço do Mosqueiro, caracterizado por uma beleza
natural inigualável que nos proporciona sensações únicas, tendo como horizonte a magnífica
Serra da Estrela. Possibilidade de efectuar, através dos Passadiços do Orvalho um passeio
ligeiro que nos conduzirá por algumas das paisagens mais bonitas da Beira Baixa.
Após esta breve paragem, seguiremos com destino à Cascata da Fraga de Água d’Alta que
nasce na Serra do Muradal, onde haverá breve tempo livre. Para os mais audaciosos,
possibilidade de efectuar um passeio pelos passadiços da Fraga de Água d’Alta.
Como os passeios na natureza abrem o apetite, espera-nos um almoço muito especial: o
famoso cabrito estonado, especial desta região. Os aromas da lenha conjugados com a
belíssima paisagem sobre o Trilho Internacional do Apalaches é algo que nos ficará
certamente na memória. Pela sua longa extensão, naturalmente que não faremos o trilho
pedestre, mas é curioso ficar a conhecer a história deste trilho português, parte do trilho do
Maciço Ibérico, que a International Appalachian Trail (IAT) considerou ser parte integrante
do trilho internacional “Rota dos Apalaches” que unia os actuais trilhos da América do Norte
e da Península Ibérica, quando estes 2 continentes ainda faziam parte do supercontinente
Pangeia há 479-430 milhões de anos atrás, antes de terem sido separados pelo oceano
Atlântico.
Após o almoço, saída para Vila de Rei para ligeiro passeio pelo passadiços do Penedo Furado
(cerca de 550m), onde o espaço envolvente apresenta locais de rara beleza, oferecendo um
conjunto de pequenas quedas de água, visíveis a escassos metros, que podem ser apreciadas
ao percorrer um estreito caminho talhado na rocha. No final da visita, início da viagem de
regresso a Lisboa, com paragens técnicas durante o percurso. Chegada a Lisboa ao final do dia.
FIM DA VIAGEM

http://www.oasistravel.net/
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PREÇOS POR PESSOA Valor Base

Quarto Duplo 298 €

Suplemento Quarto Individual 36 €

Serviços incluídos:

✓ Transporte em autocarro privativo de turismo de 49 lugares com ocupação máxima de 25 passageiros, para que tenham

sempre a possibilidade de 1 lugar vazio ao lado do seu;

✓ Estadia no Hotel Santa Maria 4* ou similar, incluindo o pequeno-almoço;

✓ Pensão Completa, num total de 3 refeições (2 almoços + 1 jantar) incluindo bebidas;

✓ Todas as visitas e entradas de acordo com o itinerário;

✓ Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;

✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre os passageiros;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel abrangendo os habituais seguros de assistência e cancelamento de viagem,

e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
✓ Bolsa e livro de viagem OASIStravel, contendo informações detalhadas sobre a viagem e o destino;

✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA, à taxa em vigor à data de 05/02/2021;

✓ Gratificações.

Serviços não incluídos:

 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras durante a estadia, tais

como, bebidas para além das incluídas, telefonemas, lavagem de roupa, etc.

Documentos necessários:

✓ Cartão de cidadão ou passaporte válido.

A
ld

e
ia

 d
e
 X

is
to

 C
a
s
a
l 
d
e
 S

ã
o
 S

im
ã
o

NOTA: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva, já que estão limitados ao MÁXIMO 25 PARTICIPANTES (e mín. 15). Os valores acima
apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os
horários estão sujeitos a alteração, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por
outros da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de
Seguro devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes.
Condições de pagamento: Os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma: depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da
viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 30 dias antes da partida. Às reservas e aos pagamentos que não observarem as condições
acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas, aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 30 Junho 21: 25€; de 01 a 6 Agosto’21: 25% do valor da viagem; de 7 a 20 Agosto ’21: 50% do valor
da viagem; a partir de 21 Agosto’21 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de
pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

* = Desconto válido para pagamentos por cheque ou cartão de débito.

http://www.oasistravel.net/
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HOTEL SANTA MARGARIDA 4*
www. hotelsantamargarida.com

O HSM foi inaugurado em 19 de setembro de 2012,
tendo iniciado a sua atividade imediatamente a
seguir, em 1 de outubro. Trata-se da primeira
unidade de 4 estrelas do concelho de Oleiros e uma
das primeiras da região onde se integra, o Pinhal
Interior Sul.
Trata-se de um edifício moderno, com linhas
contemporâneas e que está situado na margem
esquerda da Ribeira de Oleiros/ ribeira Pêro Beques,
junto à Ponte Grande, ponte novecentista, com um
olhar sobre a vila e o adro da Igreja Matriz, local
aprazível e inspirador.

OASIStravel – 05.02.2021

http://www.oasistravel.net/
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe

