
PICOS DA 
EUROPA
23 a 26 JULHO
PUEBLO SANABRIA, FUENTE DÉ, 
POTES, LAGOS COVADONGA, 
RIBADESELLA, OVIEDO.



Passeio por vilas piscatórias, desfiladeiros, praias e vales 
de cortar a respiração!

Cantábria e Astúrias com as suas relíquias pré históricas, 
saborosas carnes locais, queijos e vinhos da melhor 
qualidade, vida selvagem em "estado puro". Gijon, a terra 
da cidra!

Covadonga, semente da nação espanhola que nasceu há 
mais de 1000 anos.

A juntar a isto, algumas das melhores estradas da Europa 
- vamos a isto!
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Descrição

Com saída do Porto, a 1ª paragem para almoço será na pitoresca vila de Pueblo de Sanábria, já em Espanha, 

com visita ao majestoso castelo dos Condes de Benavente (sec. XV).

Pela tarde, 220 km até Riaño, bem às portas do Parque Nacional dos Picos da Europa.

Após o peq. almoço no Hotel, o destino seguinte será a fantástica aldeia de Potes e uma experiência incrível de

Teleférico em Fuente Dé! Após travessia do desfiladeiro de La Hermida, terminaremos este dia em Cangas de 
Onis, depois de 150 km de puro prazer de condução.

A visita aos lagos de Covadonga será bem cedo, no 3º dia. A sua origem é glaciar e destacam-se o lago Enol e 

Ercina. A paragem para almoço está prevista para Ribadesella, já na região costeira das Astúrias, com chegada 

a Gijon ao final da tarde. Aqui iremos provar a famosa cidra local acompanhada de umas belas tapas! Oviedo 

será o destino final do 3º dia.

O último dia será o nosso regresso a casa (+- 500 km até ao Porto), com paragem em Leon para um ligeiro 

passeio a pé, visita à imponente catedral gótica de Leon e almoço.
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Itinerário (previsto)

. Dia | Riano > Cangas de Onis | 182 km /3h20 condução

. Cangas de Onis > Gijon > Oviedo | 120 km / 1h40 condução

Dia 24

Dia 25

. Porto > Pueblo Sanábria > Riano | 472 km / 5h conduçãoDia 23

. Oviedo > Leon > Porto | 530 km / 5h20 conduçãoDia 26

Não esquecer, algumas notas:

- Pneus e mota (revisionada) em boas condições. Recomendamos pneus novos.

- Ferramenta básica para a mota.

- Lanterna.

- Impermeável. 

- Kit luzes suplente.

- Óculos de sol.

- Seguro de acidentes pessoais (recomendado).

- Duplicado das chaves.

- Ferramenta para furos / Spray. Chaves para as rodas.

- Equipamento com proteções completo (temperaturas podem variar dos 0 aos 30 graus).

- Protector solar.

- Medicamentos: Aconselhamos trazer receita médica dos medicamentos a tomar durante a viagem.

- 100% Onroad | - Aprox. 1300 km (total)

Perfil do Percurso

- Castelo de Pueblo Sanabria / Fuente Dé (teleférico) / 
Lagos Covadonga / Gijon / Oviedo 

Principais Locais a Visitar



Porto

Puebla de Sanabria

Potes

Ribadesella

Fuente Dé

Gijón

Cangas de Onís

Riaño

León
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PORTUGAL

ESPANHA
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Alojamento, Hotelaria e Camaradagem

É da nossa total responsabilidade esta escolha. O projecto “GLOCAL Travel Experiences”  utiliza alojamentos criteriosos. A 
interacção e harmonia com as gentes e costumes locais é uma prioridade, assim como o convívio! Apostamos no apoio às 
comunidades dos Países, sustentando o seu desenvolvimento social e cultural. Acreditamos que as experiências “GLOCAL” 
contribuem para o enriquecimento pessoal de cada viajante.
No nosso grupo iremos conviver alguns dias com pessoas que acabamos de conhecer, com estilos e personalidades 
diferentes, o que se tornará numa experiência única. O objectivo será comum: tornar esta viagem inesquecível! A tolerância, 
respeito e condescendência são importantes e devem ser levados em consideração por todos os participantes.

Valor 370€ p/ pessoa (IVA Incluído)

- IBAN - PT50 0007 0000 0036 5115 1792 3 - Glocal, Lda.

- Pagamento metade no acto da inscrição, o restante até 15 dias antes da partida  com envio do comprovativo com o nome 

do(s) participante(s) para nunoduarte@glocal.pt. 

- Mínimo de 5 participantes, máximo 30. 15 por grupo/guia.
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Incluído

Excluído

- Organização de toda a expedição.

- Regime de meia pensão (jantar + alojamento + peq. almoço)  em quarto duplo / twin em hoteis, alojamentos 

   de turismo rural / locais, etc. Para quarto single acresce o valor de 100€ + iva.

- Seguro.

- Guia Glocal Adventure.

- T-Shirt da viagem.

- Reportagem foto & video.

- Extras pessoais.
- Alimentação fora das refeições estipuladas  (jantar + peq. almoço).
- Entradas em monumentos ou em qualquer actividade turística.
- Actividades locais 
- Gasolina.
- Portagens.
- Tudo o que não estiver definido em “Incluído”.



Documentação

É aconselhável levar mochila confortável para passeios a pé. Trazer o mínimo essencial
e indispensável, pois normalmente o peso é inimigo do conforto!

Bagagem

Pré-inscrição:

- Carta de condução válida, registo de propriedade e seguro.

Link >

Tour Líder | Nuno Duarte
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Nuno Duarte é o “Tour Líder” desta viagem, e mentor deste projeto. Quarenta 

anos, Engenheiro Mecânico de formação, é um apaixonado por viagens e 

veículos motorizados. Normalmente combina ambos nas aventuras que 

organiza. Já percorreu mais de meio milhão de km, e conta com mais de 100 

países visitados. Destacou-se também na participação e organização de 

várias Expedições, em 2 e 4 rodas, na América do Sul, de Portugal à Mongólia, 

de Portugal ao Quirguistão, em Marrocos, Mauritânia, Senegal e do Porto a 

Bissau. É ele o acompanhante de todos os grupos “Glocal OnRoad/OffRoad”

em 2020.

Apesar das melhores previsões actuais, as datas dos nossos eventos 
continuam dependentes dos efeitos e evolução da pandemia 
COVID-19  a nível global.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjknoOBcls8TZ61YBZMRy1j0i1Hiiguj3vvrb30Vo6U23BOA/viewform


Contactos

. T. +351 938 330 134 | Email. nunoduarte@glocal.pt / info@motoboxe.ptNuno Duarte
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Politica de cancelamento: Em caso de desistência, até 20 dias antes do inicio da Expedição, será devolvido todo o valor pago.
A partir de 12 dias antes do inicio da Expedição, a devolução será de metade do valor liquidado até á data.

A GLOCAL Travel Experiences, enquanto entidade organizadora, não assume qualquer responsabilidade, designadamente 
civil, por eventuais infortúnios que possam ocorrer durante as viagens realizadas, seja nas viagens propriamente ditas, estadias 
ou outros percursos, como sendo o caso de circunstâncias de força maior, catástrofes naturais ou outros intempéries de 
natureza semelhante, roubos, ou outros que sejam alheios à vontade e intervenção da GLOCAL Travel Experiences. Também 
não será a GLOCAL travel experiences responsável por quaisquer danos pessoais ou ofensas à integridade física dos seus 
clientes e viajantes, sendo da inteira responsabilidade destes e a suas expensas a contração dos seguros pessoais, de viagem, 
de saúde ou outros que entendam ser necessários para protecção de pessoas e bens (*).
 
Em caso de cancelamento ou alteração de itinerário ou horários de qualquer viagem, designadamente por parte de companhias 
aéreas ou terrestres, a única intervenção da GLOCAL travel experiences será no sentido de, junto das companhias em causa, 
auxiliar na documentação necessária e demais informação por esta solicitada, escusando-se, todavia, a assumir qualquer 
custo inerente a tais alterações ou cancelamentos. 
Todos os clientes terão o aconselhamento e apoio necessário para tratamento destes assuntos, por parte da GLOCAL Travel 
Experiences, nomeadamente no contacto directo com as entidades competentes, nacionais ou estrangeiras, capazes de ajudar 
a minimizar todo e qualquer tipo de infortúnio, sendo que nunca qualquer cliente será abandonado no tratamento de um 
problema, seja este de que natureza ou complexidade for. 
Para qualquer outra dúvida ou questão, deverá a GLOCAL Travel Experiences ser contactada - para os contactos +351 
938330134 / nunoduarte@glocal.pt - antes da adjudicação de qualquer serviço ou pacote de viagem, prestando esta, de 
imediato, todo e qualquer esclarecimento que repute por necessário.

(*) Em caso de catástrofes naturais, por motivos de segurança ou de força maior, é da responsabilidade da Glocal Travel 
Experiences a decisão de alteração do plano/itinerário previsto, inicial, de maneira a salvaguardar a integridade física, o bem 
estar e a segurança dos seus clientes durante toda a expedição.
A GLOCAL Travel Experiences, enquanto entidade organizadora, poderá aconselhar e indicar aos seus clientes que manifes-
tarem oportunamente e sempre com a antecedência mínima de 2 semanas face à data de início da viagem, uma Companhia 
de Seguros para cobertura dos riscos inerentes.


