Programa geral
Duas noites nas Unidades Hoteleiras INATEL +
Dois dias de atividades
(pode sofrer alterações em função da localização)

Sexta-feira
(Quinta-feira para o Trilhos INATEL Flores)
22h00 - Welcome Drink e Briefing Técnico

Sábado
(Sexta-feira e Sábado para o Trilhos INATEL Flores)
07h00 - Pequeno Almoço
08h00/12h30 - Trilho 1
(caminhantes e corredores)
13h00 - Almoço Livre
16h00 - Trilho 2 (apenas corredores - opcional)
17h00 - Aula de Alongamentos e Relaxamento
20h00 - Jantar Livre

Domingo
07h00 - Pequeno Almoço
08h00/12h30 - Trilho 3
(caminhantes e corredores)
13h00 - Almoço Livre
15h00 - Check-out

Apresentação
Os Trilhos INATEL pretendem dar a possibilidade de
conhecer a natureza envolvente a algumas das suas
Unidades Hoteleiras. Selecionando um conjunto de
percursos que trilhe paisagens naturais e locais icónicos da nossa história, o participante terá a possibilidade de desfrutar de uma atividade saudável em pleno
contacto com a natureza, em ambiente familiar e
descontraído.
Porque a INATEL quer que toda a família e/ou o grupo
de amigos estejam envolvidos, pois haverá quem
goste de um pouco mais de exigência e adrenalina e
quem prefira maior contemplação e calma, podem
optar por usufruir dos mesmos trilhos a caminhar ou
a correr, e também de distâncias ajustáveis.
Sempre acompanhados por técnicos INATEL, sem
correr contra o relógio e em ambiente amigável e de
socialização, os Trilhos INATEL permitem que cada um
retire o maior prazer possível das paisagens e dos
contextos envolventes.

Adira ao Passaporte Trilhos INATEL
e ganhe vantagens!
TRILHOS INATEL 2022

Datas

Época

2 noites
quarto duplo
Associado

2 noites
quarto duplo
Não Associado

Foz do Arelho

11 a 13 Fev

Baixa

165,00 €

185,00 €

Piódão

11 a 13 Mar

Média

180,00 €

200,00 €

185,00 €

205,00 €

Linhares/ Vila Ruiva
Cerveira
Flores (*4 noites)

1 a 3 Abr

Média

13 a 15 Mai

Média

185,00 €

205,00 €

2 a 6 Jun

Alta

490,00 €

545,00 €

Descontos na aquisição de mais do que um Trilhos!

Passaporte INATEL
Participe no Trilhos INATEL e registe a sua participação no Passaporte, junto da organização.
Após a participação em:
. 3 Trilhos INATEL 2022, oferta 1 colete corta-vento
personalizado Trilhos INATEL
. 5 Trilhos INATEL 2022, oferta 1 mochila de hidratação
personalizada Trilhos INATEL
. 8 Trilhos INATEL 2022, oferta 1 casaco personalizado
Trilhos INATEL

Nível Físico e Técnico
Caminhadas - Nível Médio (3): Destinado a
pessoas que praticam atividade física com regularidade. Percurso de 15km (em média) dividido
em diversas fases e com terreno, por vezes, mais
acidentado.
Corridas - Nível Médio (3/4): Destinado a corredores regulares com capacidade de percorrerem
20 km em terreno, por vezes, muito acidentado.
Atividade realizada em grupo, sem controlo de
tempo, em ritmo moderado, com possibilidade
de paragens.

Notas:
.Quer as caminhadas, quer as corridas (coincidentes
sempre que possível) são realizadas em grupo acompanhado por técnico da Fundação INATEL
.Idade mínima de participação: 14 anos acompanhado
de responsável adulto (a confirmar com a organização)
.É recomendado praticar regularmente atividade
física para participar no Trilhos INATEL

O que está incluído
- alojamento na Unidade Hoteleira INATEL
- pequeno almoço
- welcome drink
- todas as atividades
- acompanhamento técnico
- brindes INATEL
- seguro
- pequeno reforço alimentar na saída para as
atividades (água e fruta)
O que NÃO está incluído
- almoços e jantares
(possibilidade de fazer reserva dos mesmos
na Unidade Hoteleira a preço especial)
- outras refeições
- equipamento e material pessoal
- deslocações de e para a Unidade Hoteleira
- passagens aéreas
- outros consumos na Unidade Hoteleira
- outras despesas pessoais

Material Necessário
- Calçado com tração e apropriado
- Roupa prática a gosto
(várias camadas, de preferência roupa técnica)
- Mochila
- Casaco impermeável/Capa para chuva
- Transporte de água
(mochila de hidratação, cantil, garrafas, etc)
- Boné

Material Aconselhado
- Bastões
- Meias altas
- Smartphone com GPS ou Sistema GPS independente (relógio, ou outro dispositivo próprio)
- Máquina fotográfica ou Smartphone
- Protetor solar
- Óculos de sol
- Manta Térmica
- Apito
- Frontal/Lanterna
- Barras/géis energéticos

Inscrições
Política de cancelamento
Até 30 dias antes (inclusive): devolução 100%
Até 15 dias antes (inclusive): devolução 50%
Até 7 dias antes (inclusive): devolução 25%

Mais informações:
inatel.pt
email. desporto@inatel.pt
Tel. 210 072 459
TM. / WhatsApp. 930 598 281

