
POLA DE SOMIEDO, 22 A 29 DE ABRIL DE 2023

Por lagos e brañas na senda do urso
ibérico.

Neste cenário encontra-se a
localidade de Pola de Somiedo de
onde partiremos diariamente para

as nossas atividades.

clubearlivre.org

PARQUE�NATURAL�DE

O QUE ESPERAR

SOMIEDO



O Parque Natural de Somiedo nas Astúrias (Declarado em 2000
Reserva Natural da Biosfera pela UNESCO), encontra-se na Área
Central da Cordilheira Cantábrica e tem 29.122 hectares. Quatro
grandes vales glaciares formam este Parque Natural assim como

quatro grandes lagos: o Lago de La Cueva a 1.590 metros de altitude, o
Lago Almagrera um pouco mais acima, o Lago Cerveriz e por ultimo o

Lago Calabazosa, o de maior profundidade e de cor mais turquesa.
 

Pelas Rotas, em plena natureza, é possível observar conjuntos de
cabanas que se estendem por prados verdejantes. Estas pequenas
casas chamadas de “Brañas” (termo dado aos prados com pasto e
água) eram utilizadas como ponto de apoio aos pastores e gado,
construídas com as paredes em pedra e os “teitos” vegetais (em
urze), planta bravia abundante na região. Algumas das “Brañas” mais
famosas deste tipo são as de Mumian e as de Saliência que iremos
ver bem de perto e temos a certeza que vão adorar. São únicas.

BRAÑAS DE SOMIEDO

Um dos planos mais emocionantes que podemos usufruir é a
possibilidade de visitar a reserva do Urso Pardo e observar no seu

habitat estes imponentes mamíferos. Sabiam que a gestação da mãe
Ursa é diferida – juntam-se com os machos na Primavera mas a

gestação só ocorre no Outono? Ou que um Urso recém-nascido tem
menos de 1 kg e é incrivelmente frágil?

Pois…. Vão ficar a saber tudo isto e muito mais no programa que
temos!

 

URSO PARDO
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O Parque encontra-se na denominada “Ibéria Húmida” cujas
características climáticas são invernos suaves, verões frescos,
ar húmido, abundante nebulosidade e chuvas frequentes .

Faias, carvalhos, azinhais, aveleiras, urze, giestas e bagas
diversas.

Mais de 100 espécies de aves, uma vintena de anfíbios e repteis.
Especialmente interessantes são as populações de Ursos

Pardos, tetrazes, lobos e lontras
 
 
 

VEGETAÇÃO E FAUNA

CLIMA

É difícil manter uma dieta quando adoramos comer –
vamos só abrir o apetite: para entrada Queijo Cabrales,
Morcela Asturiana e linguiça, acompanhadas com Sidra
artesanal e para rematar a famosa “Fabada”.
Tudo de comer e chorar por mais, não estivéssemos nós
nas Astúrias!

GASTRONOMIA
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Partimos de El Puerto, uma das 15 freguesias de Somiedo 1.486 m acima do nível
do mar, daí vamos trilhar até Valle del Lago a uma altitude de 1.250 m, ver a Braña
de Sousas junto à Ribeira de Sousas e parar no miradouro. Depois é sempre a
descer. Dizem que a descer todos os santos ajudam!

RUTA DEL PUERTO - VALLE DEL LAGO

PROGRAMA

Dificuldade: Média
Tipo de rota: Linear
Tempo previsto: 4h30
Distância: 10,5 km
Velocidade média: 2,8 km/h
Neutralização: Não

 

Dia 23 (Domingo)

Manhã:

Tarde:

VISITA AO ECOMUSEU DE SOMIEDO 
https://www.somiedo.es/ecomuseo-de-somiedo

 
Dia 24 (Segunda-feira)

Todo o dia

Numa paisagem de prados verdes, La Peral é conhecida pelo seu incrível e
saboroso queijo azul – o queijo de “La Peral”. Nesta zona de transumância vamos

caminhar entre as Brañas La Pornacal e Los Cuartos até Villar de Vildas, vila
exemplar – prémio “Príncipe das Astúrias 2004”.

 

RUTA DE LA PERAL - VILLAR DE VILDAS
 

Dificuldade: Média
Tipo de rota: Linear

Tempo previsto: 5h00
Distância: 13,0 km

Neutralização: Sim 
 

Dia 22 (Sábado)

Partida de Lisboa para Pola de Somiedo.
Chegada ao alojamento e check-in.
Jantar no hotel.
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Prados e riachos vão andar juntos. Nesta Braña vamos encontrar antigos “potes”,
construções usadas no passado para manter o leite a baixas temperaturas
graças à frescura da água corrente. Esta é a mais famosa das brañas.

RUTA DE LA BRAÑA DE MUMIAN

Dificuldade: Baixa
Tipo de rota: Linear
Tempo previsto: 2h50
Distância: 8,70 km
Neutralização: Não

PROGRAMA
Dia 25 (Terça-feira)

Manhã:

Tarde:

VISITA CENTRAL HIDRÁULICA DE LA MALVA

Dia 26 (Quarta-feira)

Todo o dia

RUTA DE LOS LAGOS DE SOMIEDO 
 

Verde, verde água, azul, azul turquesa, vales e lagos glaciares, amarelo das
giestas, roxo das alcachofras, vermelho vivo das bagas silvestres, castanho cor

de terra em cada pico desenhado lá longe, tudo envolto no cinza e branco da
nebulosidade da paisagem. Um arco iris de cores. Querem melhor?
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Dificuldade: Média / Alta
Tipo de rota: Linear

Tempo previsto: 5h02
Distância: 16,50 km
Neutralização: Não

 

https://www.somiedo.es/central-hidraulica-de-la-malva-agua-y-energia
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PROGRAMA
Dia 27(Qunta-feira)

Manhã:

VISITA "CASA DEL OSO"

Tarde:
PASSEAR POR OVIEDO OU GIJON

https://fundacionosopardo.org/

Vamos a ums destas cidades para uma tarde livre

Por calçada romana este caminho faz parte da grande rota que unia as Astúrias a
Castela, “Via Prata” foi o nome que os romanos lhe deram e ainda hoje é via de
peregrinação e faz parte do Caminho de Santiago. Terminamos em La Bustariega
onde existe uma antiga mina de água sem nascente ou abastecimento de água,
alimentada outrora de grandes quantidades de neve que derretia.

RUTA DEL REAL CAMÍN DE LA
MESA - LA BUSTARIEGA

Dia 28 (Sexta-feira)

Manhã

Dificuldade: Baixa
Tipo de rota: Linear
Tempo previsto: 2h50
Distância: 9,48 km
Neutralização: Não

 Tarde:

RUTA DE CASTRO  
Partimos de La Malva na zona da Central Hidroelétrica, a primeira das

Astúrias, passamos pelo rio Pigueña, pela barragem, pelo desfiladeiro, e em
frente as montanhas. Por último chegamos ao povoado El Castro. É uma

paisagem de cortar a respiração.

 
Dificuldade: Baixa

Tipo de rota: Linear
Tempo previsto: 1h13

Distância: 3,2 km
Neutralização: Não
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PROGRAMA
Dia 29 (Sábado)

Manhã:

CLUBEARLIVRE.ORG

NÃO PERCAS ESTA ATIVIDADE

Alojamento:
Vamos ficar no Hotel Castilla del Alba (quartos com cama de casal, quartos duplos e quartos individuais, com os
jantares e os pequenos almoços incluídos).
Uma vez que o hotel fica ao lado de um parque de campismo, é possível dormir em tenda (11,40€ por dia por pessoa e
tenda individual).

Os primeiros companheiros que se inscreverem poderão escolher se querem quarto com cama de casal ou quarto
duplo. 

Recomendações: 
Levar protetor solar para as caminhadas, roupa e calçado apropriados, cantil. 

Partida:
Às 8h00 do dia 22, sábado, de Entrecampos, de autocarro.

As inscrições limitadas.
Preço da atividade: 676€ (pode ser paga em 4 prestações de 169€ cada, nos meses de fevereiro, março, abril e maio).
A primeira transferência será feita no ato da inscrição.

O preço inclui: 
- o transporte em autocarro Lisboa – Somiedo – Lisboa, assim como todos os transferes durante todos os dias de
atividade
- o alojamento de 7 noites em Pola de Somiedo (com pequenos almoços e jantares - meia pensão), assim com o picnic
para os almoços
- o seguro internacional 
- as entradas e visitas e a organização da atividade.
O preço não inclui a gratificação do motorista nem quaisquer outras.
O programa pode ser alterado por razões de meteorologia ou outras, alheias à organização.
A documentação sobre a atividade será entregue mais tarde.

É imprescindível levar o CARTÃO EUROPEU DE SAÚDE.

** IMPORTANTE **
Todas as distâncias, tempos e dados técnicos constantes deste programa, são apenas indicativos. 

 

Pequeno almoço no hotel
Check-out e regresso a Lisboa
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