
Mais Informações na Secretaria do Clube Galp Núcleo Norte - Inscrições Limitadas 



INFO #cgnorte 

 10 a 14 junho de 2020 “Novos Rumos” 
 Expedição Dolomitas - Alpes Italianos 

A direção do Clube Galp Norte apresenta um destino incrível para 2020, com atrações irresistíveis para quem 

aprecia a natureza no seu estado puro na alta montanha… a expedição nas montanhas Dolomitas. 

As Dolomitas são uma cordilheira montanhosa dos Alpes orientais, situadas no extremo nordeste de Itália,    

apresentam as paredes calcárias mais dramáticas e impressionantes do mundo, muitas delas a mais de 2000  

metros de altitude. O nome da cordilheira montanhosa advém da sua grande riqueza em calcário rico em mineral 

dolomita, que dá às montanhas uma cor branca, são conhecidas como as “montanhas pálidas”. Ao amanhecer 

e ao pôr do sol, estas rochas assumem tonalidades indescritíveis que variam do rosa ao vermelho, sendo   

mundialmente procuradas por todos os amantes da natureza e da fotografia. 

Nas Dolomitas, há sempre algo com que se impressionar, pelas suas características geológicas, geomorfológicas 

e riqueza mineral que tornam estas montanhas únicas no mundo. 

Vamos conhecer a luz mágica das Dolomitas, os prados Alpinos, os lagos e formações rochosas cheias de      

imponência e dramatismo, uma das geografias mais espetaculares da Europa. 

Vamos começar em grande, na maravilhosa cidade de Verona, imortalizada por Shakespeare em Romeu e       

Julieta, vai marcar o início desta aventura de 5 dias na alta montanha, a não perderes. 
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A beleza das Dolomitas Italianas, Parque Nacional e Património UNESCO; os Alpes e os cenários únicos de 

alta montanha; o romantismo da cidade de Verona; Sirmione a pérola do Lago di Garda, vão ser algumas 

das  surpresas que farão parte  desta expedição , que o Clube Galp Núcleo Norte  irá proporcionar em 

2020! 
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Itinerário 

1º dia – 10/06 - (4ªf) – Encontro e visita livre na cidade encantadora de Verona 

 

O transporte para as montanhas Alpinas terá lugar ao  

final da manhã a partir do aeroporto de Milão Bérgamo, 

em direção a bela cidade italiana de Verona. 

Durante a tarde, propomos uma visita livre à cidade de 

Verona orientada pela equipa de guias, receberá todas as 

dicas e detalhes para ficar a conhecer esta cidade          

inspiradora e singular, em que o romantismo e a arte    

fluem desde tempos imemoriais. A equipa irá orientá-lo nesta cidade intemporal, declarada Património 

Mundial pela UNESCO, conhecida pelas suas praças históricas Piazza Brá, Piazza delle Erbe, Piazza dei 

Signori, Arena Verona, Arco della Costa, Castelo e ponte San Pietro, Casa di Giulietta, Ponte Scaligero e 

Castelvecchio, Torre dei Lamberti, entre outros. 

Partida em autocarro no final da tarde com destino à região das Dolomitas, a Borca di Cadore, onde se 

pode desfrutar das paisagens de natureza imaculadas e onde a cultura e tradições despertam a            

curiosidade de quem a visita. 

Pernoita em hotel de 4 estrelas, numa das melhores e mais características unidades hoteleiras da região, 

perfeitamente inserida na montanha e onde podemos sentir e respirar a magia dos Alpes em cada       

recanto. 
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Itinerário 

2º dia – 11/05 - (5ªf) – Rota nos prados Alpinos Prato Piazza e ascensão ao Monte Specie 

 

 Este dia do programa leva-nos a Prato Piazza, um tranquilo e inspirador planalto em 

altitude, a 2000 m, colorido e florido pela natureza, assumindo diferentes tons e cores 

consoante a estação do ano e que faz as delícias dos amantes da fotografia e claro, 

da natureza. Integrado no Parque Natural de Fanes-Senes-Braies, este local de beleza 

autóctone está cercado por picos majestosos, como Picco Vallandro e Croda Rossa. 

Depois, subiremos o Monte Specie, localizado na província de Bolzano, entre os verdes 

vales de Val di Landro e Valli di Braies, que detém vistas panorâmicas excecionais, de 

360º, sobre esta paisagem protegida e mundialmente reconhecida. 

 Distância  14 - 16 Km   | Dificuldade  Médio  
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Itinerário 

3º dia – 12/05 - (6ªf) – Trekking no Lago de Braies, cenários de cortar a respiração em 

alta montanha 

 

 Cenário de alta montanha com vales e lagos em altitude, é o que nos promete o   

programa deste dia. A profundidade paisagística marcante da região das Dolomitas 

combina com a perfeição com a inóspita flora alpina. Lugar de belos lagos de águas 

cristalinas, rodeado pelos imponentes picos das montanhas Dolomitas. Este trilho  

leva-nos até ao coração dos Alpes Orientais Italianos e detém algumas das paisagens 

mais incríveis e bem guardadas de toda a região. 

 Uma das surpresas do dia será o famoso e incrivelmente cénico Lago de Braies, um 

dos locais mais marcantes e inesquecíveis desta região. 

 Distância  15 - 17 Km   | Dificuldade  Médio  
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Itinerário 

4º dia – 13/05 - (sábado) – Caminhada aos Tre Cime di Lavaredo, os três picos mais              

conhecidos das Dolomitas 

 

 O 4º dia de expedição leva-nos a um fascinante trekking na deslumbrante região das     

Dolomitas, conhecida com Tre Cime di Lavaredo ou os três picos de Lavaredo, acima dos 

2300 m. Outrora local de fronteira física entre Áustria e Itália, até 1919, hoje apenas    

subsiste a fronteira linguística, alemã e  italiana, separando as províncias de South Tyrol e 

Belluno. Os três picos – Cima Piccola, Cima Grande e Cima Ovest – com altitude entre os 

2857 m e 2999 m, são formados pela famosa rocha dolomítica que dá o nome a região, 

deslumbram pela sua magia e beleza natural, sendo considerados por muitos um dos   

melhores locais de trekking nas montanhas dos Alpes. 

 Após explorarmos os famosos Tre Cime di Lavaredo, partiremos rumo a Milão – Bérgamo 

(local eleito para a dormida, próximo do aeroporto), realizando uma paragem intermédia 

na deslumbrante cidade medieval de Sirmione, a pérola do Lago di Garda. 

 Distância  12 Km   | Dificuldade  Médio - Baixo 
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Itinerário 

5º dia – 14/05 - (domingo) – Dia livre em Milão-Bérgamo e regresso 

 Este último dia será livre, de forma a acomodar os diferentes voos de regresso. 

A nossa equipa terá dicas e orientações preciosas sobre o que fazer neste dia, entre outras 
sugestões e dependendo da hora do seu voo visitas livres a Bérgamo e a Milão; esta última 
acessível por transporte direto a partir de Bérgamo. 

A grande metrópole milanesa destaca-se não só pela sua história, arte, moda e design mas 
também por ser o centro financeiro e económico do país. Nesta cidade, surge-nos uma   
dualidade entre o ritmo de vida frenético dos seus habitantes e o charme inconfundível das 
suas ruas e monumentos. A imponência do Duomo e a imensidão da sua praça dão acesso 
direto à famosa Galeria Vittorio Emanuele, onde se poderá deleitar com as lojas dos     
grandes nomes da moda. Também digno de uma visita é o Castelo Sforzesco, que data do 
século XV, e o seu parque envolvente, o Parque Sempione. 

A cidade de Bérgamo ergue-se no cimo de uma colina, dividida em duas, a Bérgamo alta e a 
Bérgamo baixa. O contraste entre as duas partes da cidade revela-se uma viagem no     
tempo. A parte alta, envolta por muros venezianos e repleta de ruelas estreitas e pitorescas 
que emanam romantismo, transporta-nos automaticamente para a época medieval. É aqui 
que se encontra a Piazza Vecchio, bem como a fantástica Cappella Colleoni. Do outro lado, 
surge a Bérgamo baixa, moderna e vibrante, repleta de comércios e devota à moda e ao 
design. 

 Fim do programa. 

 O programa poderá sofrer alterações face à distância da programação e às condições 

meteorológicas que se possam verificar na altura. 
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O que está incluído no preço do evento: 

 O programa de trekking especificado 

 Acompanhamento por guias e monitores  

 Voos para Milão e regresso 

 Transporte em autocarro dedicado ao programa de trekking definido em todos os dias 
de programa, incluindo transferes para os voos de referência Borealis de e para            
aeroporto de Milão-Bérgamo 

 3 noites pernoita em alojamento hotel de 4 estrelas na região das Dolomitas e 1 noite 
em hotel de 4 estrelas em Milão-Bérgamo, em quarto duplo ou triplo com wc privativo 
e com pequeno almoço incluído 

 Meal-box, almoço volante, pacote completo para 3 dias 

 Jantar de grupo tipo buffet (bebidas não incluídas), pacote completo para 3 dias 

 Seguro multi - viagens (assistência) 

 

Nota:  

A estadia em quarto single está sujeita a confirmação de disponibilidade, para tal, basta 

que indique no momento da reserva a sua pretensão. O respetivo suplemento de Estadia 

em quarto single será (+ 150 eur/pax). 

Não está Incluído: 

 Extras, ou opções não mencionadas no programa 

 Alimentação e refeições não mencionadas acima 

 Bebidas às refeições 

 Extras e opções não enunciados 
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 Data Limite para Inscrições: Inscrições Limitadas 

 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 

 

Preçário baseado em valores de 2019, serve para calculo do fracionamento  

do pagamento, valor a ser retificado  e ajustado em  breve! 

Preço Associado em Quarto Duplo / Twin  745 € 

Preço Não Sócio em Quarto Duplo / Twin  750 € 

Suplemento Quarto Individual 150€   

  

Inscrição 

 

1ª  

julho 

2ª  

Agos. 

3ª  

Set. 

4ª  

Out. 

5ª  

Nov. 

6ª  

Dez. 

7ª  

Jan. 

8ª  

Fev. 

9ª  

Mar. 

10ª  

Abr.  

11ª  

Maio 

12ª  

Acerto 

Final 

Pessoa 75€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 100 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 70€ * 

Supl. 150€ -            
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Importante :  

 O preço contempla voo e taxas de aeroporto 

 O valor aplicado será ajustado com encontro de contas (a favor ou contra os participantes) aquando  da    

data da expedição e em face aos valores reais no momento, quando estiver definido os valores finais serão 

de imediato dado a conhecer  aos inscritos.  
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*Novos Rumos* 09 a 12 maio de 2019 

Trekking nos Pirineus l Edição Euskadi   
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