DESCRIÇÃO DO PERCURS | PATH DESCRIPTION
PT Descubra os segredos do parque num trilho inesquecível!
O desafio é caminhar por entre o colorido das folhas… através de um trilho
misterioso que nos transporta para a janela das Colinas.
O Percurso Pedestre “Trilho das Colinas” (PR 4 CHV) tem início no
parque do Vidago Palace Hotel e dirige-se para o estacionamento, onde
começa com uma subida até chegar a uma variante (PR 4.1 CHV) que
permite optar por efetuar um percurso mais curto ou continuar no
percurso principal. Este último passa pela Quinta do Rego e por um
local denominado “Monteiros” até chegar ao miradouro “Peneda-Gerês”, onde se pode desfrutar de uma maravilhosa paisagem.
Ao longo do topo da serra de Oura, acima dos 500 m de altitude, cada
passo revela um segredo que incentiva a descer por entre as dificuldades, espreitando extensas quintas e caminhos que contam histórias
de quem os quis atravessar. Deixando para trás a Quinta do Taveira e
passando pela Quinta de Soto Maior, prepara-se a chegada triunfante
ao miradouro “Vidago Palace”, onde se pode, calmamente, apreciar o
rico parque centenário, o brilho do campo de golfe e a beleza do
palácio. Uma paragem no tempo para depois regressar, passando pela
ligação à variante, espreitando a natureza e as vilas da janela da colina.
Um privilégio único para quem visita o Vidago Palace Hotel e o Trilho do seu
reino maravilhoso!

TRILHO DAS COLINAS - VIDAGO
EN Discover the secrets of the park in an unforgettable trail.
The challenge is to walk among the colorful leaves through a mysterious trail that leads us to the hills windows.
The pedestrian route "Trail of the Hills" (PR 4 CHV) begins at the
Vidago Palace Nature Park and heads to the parking, where the trail
begins with a climb until gets to a variant (PR 4.1 CHV) that lets you
choose a shorter route or to continue on the main route. This one
involves 'Quinta do Rego' and a place called "Monteiros" up to the
"Peneda-Gerês" viewpoint where you can enjoy a wonderful
landscape.
Along the top of the Oura mountain, above 500 m altitude, every step
reveals a secret that encourages you to descend through the difficulties, peering extensive farms and paths that tell stories of whom in
the past wanted to cross. Leaving behind "Quinta da Taveira" and
passing by "Quinta de Soto Maior", we prepare the triumphant
arrival at the "Vidago Palace" viewpoint, where you can calmly appreciate the Centennial Park richness, the brilliance of the Golf Course
and the splendor of the Palace. A stopping point in time before returning by the connection variant, peering nature and villages through the
hill window. A unique privilege for those who visit Vidago Palacel and
the Trail of its Wonderful Kingdom!
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Centro de Saúde | Health Center (+ 351) 276 990 250
GNR | Local Police: (+351) 276 907 515

Bombeiros | Fire Brigade: (+351) 276 907 122
Hospital | Hospital: (+351) 276 300 900
Posto de Turismo | Tourism Office: (+351) 276 907 470
Entidade Promotora | Promotor: (+351) 276 999 920
SOS : 112

CONTACTOS ÚTEIS | USEFUL CONTACTS
The path can be done any time of the year, although some precautions should be
taken in the summer, due to high temperatures, and in the winter, due to low temperatures, fog and snowfall.
Prior contact with the promoter is recommended because the PR4CHV "Trail of the
Hills" may be temporarily conditioned.
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ÉPOCA ACONSELHADA | RECOMMENDED SEASON

TRILHO
DAS COLINAS

O percurso pode ser efetuado em qualquer altura do ano, mas devem ser
tomadas algumas precauções no verão, devido às elevadas temperaturas, e no
inverno, devido às baixas temperaturas e possibilidade de nevoeiros e queda
de neve.
Recomenda-se o contacto prévio com a entidade promotora em virtude de a
PR4CHV “Trilho das Colinas” poder estar temporariamente condicionada.
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CÓDIGO DE CONDUTA | WALKING CODE
Seguir apenas pelo trilho sinalizado; Evitar ruídos e atitudes que

plantas ou rochas; Ser afável com as pessoas que encontrar; Em caso de
acidente indique a sua posição utilizando os números no mapa.
EN

Follow only trails marked with signs; Avoid making noise and behaviour which

could disturb local peace and quiet; Watch the animals without disturbing them;

inform your position by using the numbers on the map.
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