
FÉRIAS DE TREKKING NO 
TRILHO DOS PESCADORES 
COSTA VICENTINA 

Caminhadas Auto-guiadas 
8 dias - 7 noites- 6 caminhadas 

Datas disponíveis: 
De 16 de Janeiro a 23 de Junho 
De 11 de Setembro a 15 de Dezembro  
Disponibilidade a confirmar com a nossa equipa 

Quimera Travel Experiences - RNAAT 628/2015 - RNAVT 8466 
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Duração: 8 dias - 7 noites - 6 
caminhadas 
Nível: Algo difícil 
Mínimo: 1 pessoa 
Máximo: grupo de 8 pessoas 
Distância total: 115 km  
Subida total: 1750 m 
Descida total: 1720 m 

Preço por pessoa: (em quarto 
partilhado) 670€ 
Suplemento single: 350€ 
Viajantes individuais: 1050€ 

O que está incluído: 
‣ Apresentação no hotel à chegada e 

entrega do pacote de boas-vindas 

‣ Roteiro de percursos com mapas e 
descrições de cada etapa 

‣ 7 noites (dormida e peq. almoço), 
em quarto com casa de banho 
privada 

‣ Transfer de bagagens 
‣ Apoio local (telefone ou WhatsApp) 
‣ Aluguer de GPS com ficheiros GPX 
‣ Aluguer do mapa dos percursos 
‣ Seguro de Acidentes Pessoais 

O que não está incluído:  
‣ Refeições além do pequeno-almoço 
‣ Transfers não mencionados no 

itinerário 
‣ Serviço de guia - disponível a 

pedido 
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RESUMO DO ROTEIRO



CHEGADA À 
ZAMBUJEIRA DO MAR
‣ Check-in no alojamento na Zambujeira do Mar 

‣ Apresentação e entrega do pacote de boas-vindas, com recomendação de 

restaurantes 

‣ Dormida na Zambujeira do Mar 

Como chegar: 
A partir de Lisboa apanha-se autocarro direto para a Zambujeira do Mar, ou 
comboio para Santa-Clara / Sabóia e daí táxi para a Zambujeira do Mar. 
A partir de Faro, apanha-se autocarro para a Zambujeira do Mar, ou comboio para 
Lagos e daí táxi para a Zambujeira do Mar. 

Podemos dar apoio na reserva do transporte público e também é possível reservar 
connosco transporte privado de Lagos para a Zambujeira do Mar. 
Recomendamos que essas reservas sejam feitas com antecedência, logo no 
planeamento da viagem. 

DIA 1



DE ZAMBUJEIRA DO MAR A 
ODECEIXE  
Início: Zambujeira do Mar 
Final: Odeceixe 
Distância: 18,5 km  
Subida total: 300m 
Descida total: 300m 

Descrição: 
Nesta etapa, algumas partes do percurso fazem-se sobre areia, tornando o percurso 
fisicamente mais exigente. As vistas são magníficas conforme se passa pelas praias 
de Alteirinhos, Carvalhal, Machados e Amália, até se chegar à Azenha do Mar, com o 
seu porto natural. Ao chegar ao miradouro da Ponta Branca, a vista da praia de 
Odeceixe é impressionante e inesquecível! 
No final deste percurso, atravessa-se a ponte sobre o rio Seixe e entra-se na região 
do Algarve. 

Dormida: Odeceixe 

DIA 2



DE ODECEIXE A ALJEZUR 

Início: Odeceixe 
Final: Aljezur 
Distância: 22,5 km  
Subida total: 150m 
Descida total: 150m 

Descrição: 
Nesta etapa é possível admirar a beleza da vila de Odeceixe, da praia com o 
mesmo nome e da várzea do rio Seixe. Ao longo desta costa é comum 
encontrarem-se ninhos de cegonha nas rochas costeiras, um caso único no mundo! 
A caminhada continua por campos agrícolas e matas até se chegar à vila mourisca 
de Aljezur. 

Dormida: Aljezur 

DIA 3



DE ALJEZUR A ARRIFANA 

Início: Aljezur 
Final: Arrifana 
Distância: 17,5 km  
Subida total: 350m 
Descida total: 400m 

Descrição: 
Os pontos altos desta etapa são a praia de Monte Clérigo e a Ponta da Atalaia, onde 
se encontram as ruínas de um antigo forte e convento mourisco.  
Sugerimos que se esteja atento à vegetação nas dunas, onde podemos sentir o 
cheiro de muitas ervas aromáticas, como o tomilho. 
Por aqui é provável encontrar alguns marisqueiros a apanhar cracas. Este crustáceo 
vive na costa rochosa onde a ondulação é mais forte, por isso esta é uma atividade 
de alto risco. 

Dormida: Arrifana 

DIA 4



DA ARRIFANA À CARRAPATEIRA 

Início: Arrifana 
Final: Carrapateira 
Distância: 20km  
Subida total: 300m 
Descida total: 250m 

Descrição: 
Esta é uma etapa de vistas magníficas e grandes falésias, ao passar pela Praia do 
Canal. As características geológicas desta região são surpreendentes! 
Ao chegar à Praia da Bordeira, existem duas opções: se não for possível atravessar 
a praia devido às condições do mar, segue-se o caminho alternativo que atravessa 
o Pinhal de Bordalete e a estrada para a Carrapateira. Todos adoram ficar nesta 
pequena vila de pescadores. 

Dormida: Carrapateira

DAY 5



DA CARRAPATEIRA A VILA DO BISPO 

Início: Carrapateira 
Final: Vila do Bispo 
Distância: 16 km  
Subida total: 500m 
Descida total: 420m 

Descrição: 
A aproximação às praias selvagens desta etapa traz algumas das vistas mais 
incríveis deste percurso. 
Aqui volta-se a sentir a forte herança mourisca, na antiga povoação da Ponta do 
Castelo. 
Para chegar à praia da Pena Furada fazem-se algumas subidas e descidas difíceis, 
mas vale todo o esforço perante a sua beleza. 

Dormida: Vila do Bispo 

DIA 6



DE VILA DO BISPO A SAGRES 

Início: Vila do Bispo 
Final: Cape Saint Vincent 
Distância: 20,5 km  
Subida total: 150m 
Descida total: 200m 

Descrição: 
Chegamos agora ao ponto mais sudoeste da Europa continental, um lugar muito 
único e especial.  
Sagres tem muitas espécies de plantas endémicas e é um local muito importante 
para muitas espécies de aves, durante a migração anual. Por todas estas razões, 
Sagres foi considerada Reserva Biogenética. 
A praia do Telheiro é um dos locais de destaque nesta área e um monumento 
geológico de grande importância. 
O percurso termina no Cabo de São Vicente, local relacionado com a lenda que 
deu nome a toda esta costa. 

Transfer e dormida em Sagres 

DIA 7



PARTIDA 

‣ É possível adicionar noites extra ou receber uma proposta personalizada. 

‣ A partir de Sagres existem autocarros para Lagos e de Lagos para Faro ou 
Lisboa. 

‣ Em caso de necessidade, é possível solicitar transporte privado ou o apoio da 
nossa equipa. 

‣ Para mais informações, contactar: 
info@quimeratravelexperiences.com  

‣ Website: www.quimeratravelexperiences.com 

DIA 8
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