
Tf: 649264082 para situacións imprevistas, soamente activo os días de actividades. 
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Viaxe á Costa Vicentina e Serra de Grândola (Portugal) 
O Club Deportivo Fontiñas  programa para esta Semana Santa unha viaxe á Costa Vicentina e Serra de 
Grândola, unha preciosa costa que se estende desde Sines ata O Algarve. Camiñaremos a través de 
carreiros debuxados entre os cantís e as dunas, cruzando bonitas vilas pesqueiras.  Descubriremos tamén a 
Serra de  Grândola, cuberta por unha  devesa de sobreiras e outros bosques mediterráneos. Unha viaxe 
inesquecible para coñecer unha das costas máis belas de Portugal. 
 
O prezo inclúe: 

- Autobús viaxe + excursións mencionadas no programa 
- 3 noites de aloxamento e almorzo buffet no HOTEL DOM NUNO*** en Santiago do Cacém 
- 3 ceas nun restaurante local en Santiago do Cacém 
- Cuartos dobres, con wifi, terraza, piscina e bar 
- Guía local de sendeirismo titulado 
 

           
NOTA: O programa das rutas non é definitivo. Dependendo da climatoloxía e outros condicionantes, 
poderase modificar en beneficio do grupo e da súa seguridade. 
 
Xoves 9: 7:00h  Saída desde o C.S.C. Fontiñas con dirección á Costa Vicentina. Tras algunha breve 
parada, chegaremos a Setúbal para iniciar a nosa primeira ruta, subindo ata a cima do Parque Natural da  
Arrábida, desde onde teremos unha boa vista de  Setúbal aos nosos pés, e Lisboa ás nosas costas. Pola 
tarde continuamos en bus ata Santiago de Cacém. Cea e aloxamento.  
Ruta circular 9 km  subida 280m baixada 280m                                                          Bus 650km-7h 30min 
 

PR® 

ABRIL 

 
 
 

 Club Deportivo Fontiñas-Saída de Semana Santa  

Programación suxeita a cambios. Máis información na nosa web 
 

 
 
  
 

Xoves 9-Domingo 12  7:00 C.S.C. Fontiñas                       35 Máx.  290   

Exclusivamente socios propios ou de clubs con convenio 
Socios sen federar 300  
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Venres 10: Costa Vicentina 
 
08:00h Despois do almorzo desprazámonos ao Atlántico para iniciar a ruta percorrendo a Costa  Alentejana 
cos seus cantís e grandes dunas naturais. De camiño ao hotel faremos unha parada en Sines, para 
coñecer esta vila pesqueira. Regreso a Santiago  do  Cacém. Cea e aloxamento. 
Ruta 18 km  subida 300m  baixada 300m                                                                                    Bus  80km       
                                      

         
 
Sábado 11: Serra de Grândola 
 
08:00h Moi próxima á nosa base sitúase a Serra de  Grândola, tamén coñecida por dar nome á canción da 
revolución do 25 Abril. Faremos unha longa camiñada entre bosques cheos de sobreiras e con gran 
variedade de flora mediterránea. Regreso ao noso hotel. Cea e aloxamento                                                      
Ruta 20km  subida 600m  baixada 600m                                                                                      Bus 60km 
 

        
 
Domingo 12:  Serra de Santa Cruz 
 
Moi preto do noso hotel atópase a Serra de Santa Cruz. Pola mañá camiñaremos por esta  Freguesía. 
Tempo libre para a comida. 13:30 h Emprendemos a viaxe de regreso percorrendo o país veciño con breves 
paradas. Chegada a Santiago 22:00 h  aprox.  
Ruta 10km  subida 300m  baixada 300m                                                                  Bus 650 km-7h 30min 
                                                                                                                

           
 
Prazos de pre-inscrición, inscrición e pago: Aberto prazo de pre-inscrición ata o 31 de Xaneiro, 
realizándose un pago por adiantado de 50  para a reserva. En caso de cubrirse as prazas dispoñibles na 
devandita data, pecharase a lista de admisións. En caso contrario, seguirá o prazo de inscrición ata o 9 de 
Marzo, data límite ata a que se poderá dar de baixa  por escrito (por e-mail ou presencialmente) 
recuperando o sinal entregado. O resto do pago realizarase antes do 16 de Marzo. A partir de dita data, o 
sinal non se recuperará en ningún caso, e o resto das cantidades dependerá dos pagos adiantados que xa 
fosen realizados polo club aos hoteis e empresa de transporte, e a posibilidade de recuperalos ou non. 
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  Horario     Severidade do medio natural 

 Desnivel de subida   Orientación no itinerario 

 Desnivel de baixada   Dificultade no desprazamento 

 Distancia horizontal  Cantidade esforzo necesario 

                  

      

       

Método Información De Excursións 
É un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar e expresar as 

exisencias técnicas e físicas dos percorridos. O seu obxetivo é unificar as apreciacións 
sobre a dificultade das excursións para permitir a cada practicante unha mellor 

elección. 

Medio           
Severidade do medio            
natural 

1  O medio non está exento de riscos 
2  Hay maís de un factor de risco 
3  Hay varios factores de risco 
4  Hay bastantes factores de risco 
5  Hay moitos factores de risco 

Itinerario       
Dificultade para 
orientarse no itinerario 

1  Camiños e cruzamentos ben definidos 
2  Sendas ou señalización que indica a continuidade 
3  Esixe a identificación precisa de accidentes xeográficos e puntos cardinais 
4  Esixe técnicas de orientación e navegación fóra da traza 
5  A navegación é interrumpida por obstáculos que hai que bordear 

Desprazamento
Dificultade no 
desprazamento 

1  Marcha por superficie lisa 
2  Marcha por camiños de ferradura 
3  Marcha por sendas escalonadas ou terreos irregulares 
4  É preciso o uso das mans para manter o equilibrio  
5  Require  pasos de escalada para a progresión 

Esforzo         
Cantidade de esforzo                         
necesario 

1  Hata 1 h. de marcha efectiva 
2  Máis de 1 h. e ata 3 h. de marcha efectiva 
3  Máis de 3 h. e ata 6 h. de marcha efectiva 
4  Máis de 6 h. e ata 10 h. de marcha efectiva 
5  Máis de 10 h. de marcha efectiva 

Calculado para un 
excursionista  
medio pouco 

cargado 

O MIDE está recomendado pola FEDME.  
Máis información en ww.montañasegura.com  


