


INFO #cgnorte 

“Novos Rumos” 09 a 12 maio de 2019 

 Trekking nos Pirineus l Edição Euskadi 

Trekking nos Pireneus, edição Euskadi, travessia pelo caminho de Santiago da cordilheira Basca dos       

Pireneus, a misteriosa Selva de Irati e a surpreendente Orbaneja del Castillo. 

O Clube Galp Núcleo Norte propõe mais uma expedição emocionante desta vez nas montanhas dos      

Pireneus, um surpreendente programa de trekking de 4 dias no País Basco. 

Esperam-nos paisagens de cortar a respiração, dias de cor e fascínio, emoções ao rubro e a natureza no 

seu estado puro. Vamos explorar verdadeiros tesouros naturais, como a Cueva del Água junto ao       

casario de Orbaneja del Castillo, perdida nos desfiladeiros do Ebro, que constitui uma das mais               

fotogénicas e magestosas cascatas europeias. Iremos também partir à descoberta da Selva de Irati, umas 

das maiores e mais bem conservadas florestas de faias e abetos da Europa. O trilho mais místico e        

emblemático chega com a jornada mais mítica do Caminho de Santiago Francês, a etapa desde Saint 

Jean Pied de Port a Roncesvalles, de França a Espanha, pelas Pireneus. Partiremos de Rocesvalles e    

viajaremos até ao km 0 do Caminho de Santiago, uma das mais míticas e inspiradoras etapas de todos 

os caminhos de Santiago. 

Do nosso roteiro fará também parte a maravilhosa cidade de Pamplona, onde teremos oportunidade 

de descobrir os recantos mágicos que se tem vindo a construir desde os Romanos até aos dias modernos, 

com passagem obrigatória pela medievalidade das ruas onde todos os anos acontecem as festas de San 

Fermin. 

 

                      Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 
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A Direção do Clube Galp Núcleo Norte não perde a oportunidade de surpreender o associado e pelo  

caminho está reservada uma das surpresas desta expedição: Orbaneja del Castillo. 

 

 

A aldeia de Orbaneja del Castillo, é conhecida pela sua      

paisagem tipicamente basca modelada pela água,             

classificada como conjunto histórico em 1993. A cascata de 

Cueva del Agua, a que se deve a  magnificência deste lugar, 

com uma queda de 25 m que percorre a aldeia a grande   

velocidade e mergulha no rio Ebro. 
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Itinerário 

1º dia – 09/05 - (5ªf) – Viagem e trekking em Orbaneja del Castillo 

 

 Este é o dia da nossa viagem até ao sopé dos Pireneus Bascos. Mas pelo caminho   

está reservada uma das surpresas desta expedição: Orbaneja del Castillo.                    

A aldeia de Orbaneja del Castillo, é conhecida pela sua paisagem tipicamente basca 

modelada pela água, classificada como conjunto histórico em 1993. A cascata de   

Cueva del Agua, a que se deve a magnificiência deste lugar, com uma queda de 25 

m que percorre a aldeia a grande velocidade e mergulha no rio Ebro. A queda dá-se 

na curva do desfiladeiro do Ebro, com um profundidade superior a 200m em alguns   

locais.                                                                                                                                               

O nosso percurso inicia-se alguns kilometros a montante da aldeia de Orbaneja del 

Castillo e percorre um dos mais fotogénicos e impressionantes desfiladeiros do Rio 

Ebro, onde teremos oportunidade de atravessar bosques, observar cascatas e         

ermidas e ficar maravilhados com toda a geologia única e magnificente deste local. 

 Distância  7Km   | Dificuldade  Baixo 
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Itinerário 

2º dia – 10/05 - (6ªf) – Até ao kilómetro 0 do Caminho de Santiago, de Roncesvalles a 

Saint Jean Pied de Port, uma das mais míticas etapas de travessia da cordilheira dos    

Pireneus 

 

 O Caminho Francês é, por excelência, o caminho 

mais primitivo e mítico dos Caminhos de Santiago. O 

dia é dedicado aos primeiros 25km deste caminho, a 

1ª    etapa, de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles. 

Este percurso de alto valor natural, humano e        

espiritual conserva uma dos mais famosas etapas 

dos Caminhos de Santiago, atravessando de França 

para Espanha, pela cordilheira dos Basca dos Pireneus.Partiremos de Roncesvalles, 

do lado Espanhol dos Pireneus e faremos a   travessia de montanha até ao lado    

Francês,  terminando na cidade Francesa onde se encontra o kilómetro 0 do caminho 

Francês de Santiago. As paisagens de alta montanha são maravilhosas e   incluem os 

bosques na encosta de Roncesvalles e as incríveis panorâmicas de montanha na   

descida para Saint Jean, bem como as inúmeras marcas deixadas pelos milhões de 

peregrinos que ao longo das últimas centenas de anos percorreram esta rota          

milenar. Não deixe de ver um dos filmes mais inspiradores do Caminho de Santiago, 

parte dele passado nesta etapa do Caminho: The Way (2010) com Martin Sheen. 

 Distância  25Km   | Dificuldade  Médio Alto 
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3º dia – 11/05 - (Sáb.) – Selva de Irati, a floresta negra dos Piréneus 

 

 Neste dia vamos explorar a Selva de 

Irati, situada nos Piréneus orientais, 

uma imensa mancha verde de 17000 

hectares que se mantém no seu        

estado autóctone, rodeada por        

maciços graníticos e pelos belos vales 

de Aezkoa e Salazar. A Selva de Irati     

constitui a segunda floresta de faia 

mais extensa e conservada da Europa, sendo a primeira a Selva Negra na Alemanha. 

Aqui podemos encontrar as reservas naturais de Mendilatz e Tristuibartea e de       

Lizardoia, marcos fundamentais na proteção de um dos tesouros mais bem          

guardados da região Basca. Devido ao seu encanto e mistério multiplicam-se as     

histórias de personagens lendários, como Basajaun, o senhor da floresta, cabelo   

longo de altura e força prodigiosa que supera os corsos em agilidade, guardião da 

floresta e protetor de quem por ali caminha para se encantar. Os cenários são       

mágicos, bosques a perder de vista, intercalados por abundantes   linhas de águas e 

cascatas, onde se desenvolve um leque luxuriante de espécies autóctones de árvores 

e arbustos ainda no seu estado primitivo, um recanto único na Península Ibérica. 

 

 Distância  14 Km   | Dificuldade  Médio Baixo 
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4º dia – 12/05 - (Dom.) – Despedida dos Pireneus Bascos com city trekking em Pamplona 

 

 Iruña, o nome Basco de Pamplona, destemida capital do reino histórico de Navarra. 

No dia da nossa viagem de regresso, vamos iniciar o dia a caminhar nas ruas            

deslumbrantes de Pamplona. O nosso city trekking foi desenhado para dar a           

conhecer as ruas e praças do seu bairro histórico que ainda preservam um conjunto 

significativo de edifícios monumentais dominadas por suas igrejas e muralhas          

medievais, a planície fértil do rio Arga no qual assenta a cidade, a sua história e        

tradições profundamente enraizadas. 

 

 Distância  14 Km   | Dificuldade  Médio Baixo 
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O que está incluído no preço do evento: 

 

 O programa de trekking especificado 

 Acompanhamento pelos divertidos guias e monitores Borealis 

 Transporte em autocarro Refinaria— Pireneus – Refinaria 

 Pernoita de 3 noites em hotel de 4 estrelas, com wc privativo e com pequeno-almoço 

incluído 

 Almoços Volantes (meal – box) –  Sexta e Sábado  

 Jantar de Sábado no Hotel   

 Seguro de acidentes pessoais 

 

Nota: o jantar de sábado está incluído, sendo que os outros jantares poderão ocorrer em 

locais próximos que iremos aconselhar ou no próprio hotel, não incluído no preço e de 

livre escolha 

 

Não está Incluído: 

 Extras, ou opções não mencionadas no programa 

 Alimentação e refeições não mencionadas acima 

 Extras e opções enunciados 
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 Data Limite para Inscrições: 01 de maio 2019 

 A Diferença de Não Associado é Pago no ato da inscrição 

 Suplemento Pago no ato da inscrição 

 A estadia em quarto single está sujeita a confirmação de disponibilidade 

      * Caso pretenda outro tipo de plano de pagamento, a direção está recetiva a analisar 

 

*Novos Rumos* 09 a 12 maio de 2019 

Trekking nos Pirineus l Edição Euskadi     

Após comparticipação do Clube Galp Núcleo Norte:                                     

Preço Associado em Quarto Duplo / Twin  305 € 

Preço Não Sócio em Quarto Duplo / Twin  325€ 

Suplemento Quarto Individual 130€   

  
Inscrição 

março 

1ª  

abril 

3ª  

maio 

Pessoa 100€ 100€ 105€ 

Suplemento 130€ -  
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