Trans Serra Nevada em BTT
O caminho mais alto
da Europa em BTT,
pedale a 3400m de
altitude

Uma incrível travessia de pura montanha em BTT – 6 dias em BTT com
passagem pelo mais alta estrada da Europa a 3400m. de altitude!!!
Uma rota de montanha, uma das mais espetaculares aventuras em BTT, aqui
bem perto de Portugal ao seu alcance. São 6 dias a pedalar contornando a mais
alta serra da Península Ibéria a uma altitude média de 2000m. No 5º dia o
passeio atinge o seu máximo com a conquista do pico Veleta (3400m) após uma
subida de cerca de 35km e 2000m. subida, pelo caminho ciclavel mais alto da
Europa. No ultimo dia a loucura dos single-tracks e incríveis descidas!
Grau de dificuldade: C –Exigente (consultar informações gerais)
Classificação: Travessia de 6 dias em BTT com apoio logístico.

Venha conquistar o
Pico Veleta (3400m)
em BTT

Itinerário previsto
Dia 1: Viagem para Guejar Sierra (Granada)
Alojamento em Guejar Sierra, onde se inicia a travessia.
Dia 2: Guejar Sierra - Guadix
Partindo de Guejar Sierra, junto a Granada, esta aventura inicia-se com uma
longa subida até aos 1800m de altitude. Entramos numa zona isolada da serra e
a travessia percorre as suaves encostas Norte da Serra Nevada, atravessando
bosques e desfiladeiros por paisagens que fazem lembrar o norte de África.
Neste dia chegamos a Guadix a cidade das Cuevas!
Distância: 68 Km, ac. subida: 1700m, Altitude máxima:1900m
Dia 3: Guadix - La Calahora
Iniciamos um dia com uma descida por um espectacular desfiladeiro. Depois e
após passar algumas aldeias andaluzas, percorremos a encosta nordeste da
Serra sempre a uma altitude próxima dos 1500m, atravessando extensas
florestas e contornando vales de enormes dimensões até descer para a vila de
Calahora com o seu imponente castelo.
Distância: 73 Km, ac. subida: 1900m, Altitude máxima:1780m
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Dia 4: La Calahora - Berchules
Um dia de verdadeira montanha. Inicio com uma subida de quase 1000m, por
bosques e estradões florestais até atingir o Puerto de La Rágua a 2000m de
altitude. A paisagem é fantastica, estamos agora num “colo” que nos permite
atravessar a serra de Norte para Sul. A mudança na paisagem é enorme pois a
travessia irá passar para a encosta Sul da Serra, mais exposta e com menos
vegetação, mas mais espectacular pelas vistas que se alcançam até ao
Mediterraneo e sobretudo por se pedalar sempre por estradões próximos dos
2000m. No final do dia impressionante descida para a bela região das
Alpujarras.
Distância: 87 Km, ac. subida: 1800m, Altitude máxima:2135m
Dia 5: Berchules - Capileira
Dia mais tranquilo, no qual atravessamos a região das Alpujaras, conhecida
pelas suas aldeias e vilas de grande influência moura. Passagem por varias
aldeias e final em Capileira, a “capital” das Alpujaras com tempo para visitar as
suas ruas e lojas tipicas. Estamos agora prontos para atacar a subida mais
longa de sempre da vida de um ciclista!!!
Distância: 50 Km, ac. subida: 1500m, Altitude máxima:1820m
Dia 6: Capileira – Serra Nevada
Este é o dia!!! O dia em que atingimos o ponto mais forte desta grande travessia
– a passagem junto ao pico Mulhacen (o mais alto da Serra) e a subida ao
Veleta (3400m) após a mais longa subida da vida de um BTTista - 35km e
2000m. Toda a subida é realizada pelo lado mais desconhecido desta serra
sendo uma oportunidade única de pedalar através de uma paisagem típica de
alta montanha – cristas, pedra e pequenas lagoas! O caminho ciclavel mais alto
da Europa. Segue-se a impressionante descida até a estancia de ski da Serra
Nevada!
Distância: 57 Km, ac. subida: 2000m, Altitude máxima: 3400m
Dia 7: Serra Nevada – Guejar Sierra
O ultimo dia, mais curto, mas nem por isso menos espectacular. Inicio por
incríveis single track em descida, e vales coloridos escavados pela erosão.
As paisagens são indescritíveis, o final é espectacular!
Distância: 42 Km, ac. subida: 900m, ac descida: 2100m
Alojamento:
Versão Conforto
6 noites: 6 Hoteis Rurais
» preços por pessoa c/PA incluido
* Preços e datas de partida disponíveis em www.caminhosdanatureza.pt

Programa inclui:
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Alojamento 6 noites
Enquadramento sobre a actividade
Acompanhamento por guia Caminhos da Natureza
Almoço volante e abastecimento de liquidos nos 6 dias de BTT;
Jantares 5
Apoio logístico (transporte de bagagens entre locais de dormida);
Assistência por viatura de apoio (proximo estradas)
Duche em parque de campismo no final;
BTT suplente para o grupo
Seguro de Resp.Civil e Acidentes Pessoais

Programa não inclui:
 Viagem para a Serra Nevada
Equipamento obrigatório:
Bicicleta TT e equipamento de segurança para BTT (capacete e luvas).
Reservatório para transporte de um minimo de 1Lt agua e kit mecanica básico
(camara ar, bomba, desmontas e ferramenta)
Equipamento Recomendado:
Camel-bak, Óculos escuros, Maquina Fotográfica, Impermeável
Número mínimo: 6 pessoas

Caminhos da Natureza –
Turismo da Natureza, Ldaª
Rua 7 de Junho, nº58 Leceia
2730-174 Barcarena
Tel. (+351) 962 543 289 / 98
info@caminhosdanatureza.pt
www.caminhosdanatureza.pt

Notas:
- Não são aceites inscrições no local;
- Com o objectivo de garantir uma maior segurança e qualidade na realização das actividades, a Caminhos da
Natureza reserva-se o direito de alterar hora, local e estrutura das mesmas caso existam condições
meteorológicas, ou de outra ordem, alheias à empresa, que a isso obriguem;
- Não se esqueça: esta é uma actividade de aventura portanto prepare-se adequadamente para ela a fim de que
possa desfrutar de momentos únicos de convívio e contacto directo com a natureza. Não hesite, coloque-nos todas
as suas dúvidas!

Este folheto não dispensa a consulta das informações gerais.

Confirme já a sua reserva: +351 962 543 289 / 98
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