
DESPORTO Caminhadas

Programa

16 de maio de 2015 Caminhada em Penacova/Coimbra
Sábado

Penacova é conhecida por ter sido uma das regiões do País onde havia mais moinhos de vento. Por
isso começamos por ir até ao núcleo dos moinhos de Portela de Oliveira que faz parte do troço PR2
"Na rota dos moinhos do Buçaco". Mas aqui não vamos andar muito. Faremos um pequeno percurso
pela área envolvente dos moinhos. De seguida tomamos o autocarro e vamos para Penacova.
Ali faremos parte do PR1. Por ser algo difícil não iremos ao Penedo do Castro. Partindo de junto da
Câmara passaremos pelo miradouro Bissaya Barreto e, seguidamente, descemos para a margem norte
do Mondego, que descemos até ao açude ponte, passando ali para a margem sul que seguidamente
subiremos até ao local chamado Livraria do Mondego, para depois fazermos inversão de marcha até
perto da ponte.
Almoçamos por Penacova e de seguida o autocarro, passando pela estrada marginal ao Mondego, em
direção a Coimbra vai deixar nos perto do Penedo da Saudade Dali desceremos até à baixa da

Horário

direção a Coimbra, vai deixar-nos perto do Penedo da Saudade. Dali desceremos até à baixa da
cidade passando pelo Jardim Botânico, Praça da Universidade, Sé Velha e baixa da cidade, havendo
alguns minutos para comprarem os doces de Coimbra.

Local: Penacova/Coimbra.
Partida de Lisboa: 07h00.
Local da partida: Rua Ivone Silva (junto ao hotel Zurique / estação da CP Entre-Campos).

Custos

p (j q ç p )
Previsão de chegada a Lisboa: 21h30, aproximadamente.
Grau de dificuldade: Nível 2 médio baixo.

€ 21,00 / sócio.
Inclui autocarro e o almoço, que é bacalhau no forno.

Diversos Inscrições limitadas e até 14 de abril.

No dia 16 de abril, o Clube divulgará no site o nome dos sócios cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Recomenda-se levar calçado adequado para caminhar e proteção para o sol ou chuva, consoante o 
dia.

Caminhadas INSCRIÇÕES FECHADAS


