


Programa geral

Sexta-feira
16h00 - (a partir) Check-in
21h00 - Welcome Drink e Briefing Técnico

Sábado
07h00 - Pequeno Almoço

08h00/12h30 - Trilho 1 (caminhantes e corredores)

13h00 - Almoço Livre

16h00/18h00 - Tarde livre e possibilidade 

de percurso extra para corredores

18h00 - Aula de Alongamentos e Relaxamento

20h00 - Jantar Livre

Domingo
07h00 - Pequeno Almoço

08h00/12h30 - Trilho 2  (caminhantes e corredores)

13h00 - Almoço Livre 

15h00 - Check-out

Siga-nos em:
#trilhosinatel
www.facebook.com/inatel.portugal 
www.instagram.com/fundacaoinatel/

NOTA
Este é o programa tipo. Em função das características 
específicas do destino e dos percursos, poderá a Fundação 
INATEL efetuar alguns ajustes ao horário



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 
trilha paisagens naturais e locais icónicos da nossa história, 
onde 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  grupos 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.

NÍVEL FÍSICO E TÉCNICO
Caminhadas - Nível Médio (3): Destinado a pessoas que 
praticam atividade física com regularidade. Percursos de 
12km (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 entre 15 a 20 
km em terreno acidentado. Atividade realizada em grupo, 
sem controlo de tempo, em ritmo moderado, com 
possibilidade de paragens.

RECOMENDAÇÕES
1. É recomendada a utilização de calçado com tração e 
vestuário adequado à prática de caminhada / corrida em 
trilho.
2. Idade mínima de participação recomendada: 14 anos 
acompanhado de responsável adulto (a confirmar com a 
organização).
3. É recomendado praticar regularmente atividade física 
para participar no Trilhos INATEL.



TABELA DE PREÇOS

3 a 5
3 a 5
31/03 a 02/04
27/04 a 01/05
2 a 4

Datas MêS LOCAL UH INDIVIDUAL DUPLO*

Fevereiro
Março
Abril
Maio

Junho

Lisboa/Oeiras
Manteigas

Foz do Arelho
Porto Santo

PIODÃO

160,00 €
175,00 €
175,00 €
420,00 €
175,00 €

110,00 €
122,50 €
122,50 €
327,50 €
122,50 €

Notas:
*preço por pessoa/associado ** não inclui passagem aérea 

Preço para Não Associado acresce 20% 

DESCONTOS
Até 15 de janeiro de 2023
10% na aquisição de qualquer programa ou conjunto de 
programas Trilhos INATEL

A partir de 16 de janeiro de 2023
5% de desconto sobre o valor final da compra, na aquisição 
de três ou mais Trilhos INATEL (aquisição simultânea)

PASSAPORTE TRILHOS INATEL
A participação em várias atividades dá acesso a prémios 
extra. No término de cada Trilhos INATEL registe a sua 
participação com a organização.
Acumule Trilhos e ganhe prémios!

Ofertas, após a participação em:

3  Trilhos INATEL 2023
oferta 1 colete corta-vento personalizado Trilhos INATEL

5 Trilhos INATEL 2023
oferta 1 mochila de hidratação personalizada Trilhos INATEL

8 Trilhos INATEL 2023
oferta 1 casaco personalizado Trilhos INATEL 

TRIPLO*

92,50 €
102,50 €
102,50 €
302,50 €
102,50 €



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 energéticas

INSCRIÇÃO
A inscrição é feita online e o pagamento é realizado 
por transferência bancária para a Fundação INATEL.

INSCRIÇÕES aqui: 

•Política de cancelamento
Após ter completado a inscrição em qualquer evento dos 
Trilhos INATEL e se pretender cancelar a participação 
aplicam-se as seguintes penalizações:

Até 30 dias antes (inclusive): 
devolução 100% do valor da atividade
Até 15 dias antes (inclusive): 
devolução 50% do valor da atividade
Até 7 dias antes (inclusive): 
devolução 25% do valor da atividade

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



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 energéticas

•Política de cancelamento
Após ter completado a inscrição em qualquer evento dos 
Trilhos INATEL e se pretender cancelar a participação 
aplicam-se as seguintes penalizações:

Até 30 dias antes (inclusive): 
devolução 100% do valor da atividade
Até 15 dias antes (inclusive): 
devolução 50% do valor da atividade
Até 7 dias antes (inclusive): 
devolução 25% do valor da atividade

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

Perguntas e Respostas
Quantos quilómetros tenho de caminhar/correr?
R. 10 a 15km.

Vamos em ritmo passeio? Qual o ritmo da caminhada?
R. Caminhada ativa, com algumas paragens!

E da corrida?
R. Corrida em grupo com ritmo regulado pelo mais lento. Referência: 
5:30min/km em terreno plano.

Que tipo de percursos vou encontrar?
R. Percursos primordialmente em contacto com a natureza, com terreno por 
vezes bastante irregular (subidas e descidas) e também com alguns obstáculos 
naturais. É frequente haver percursos com terra, vegetação, água e/ou lama.

Preciso de material técnico para estas atividades?
R. É extremamente aconselhado! Principalmente o calçado! Este deve ser 
confortável, resistente e antiderrapante. Adequado para caminhada/corrida 
em terrenos irregulares, possivelmente escorregadios e molhados.

As refeições estão incluídas?
R.  Não. As refeições não estão incluídas no valor. Poderá reservar as suas 
refeições junto da unidade hoteleira com antecedência e usufruir de um 
preço inferior. Ou então poderá ir à descoberta da gastronomia local nos 
restaurantes da região.

Se comprar mais do que um programa tenho direito a algum desconto?
R. Tem desconto de 5% na aquisição simultânea de três ou mais programas 
Trilhos INATEL.

Sou reformado. Tenho desconto?
R. Todos os participantes podem comprar até 15 de janeiro 2023 um ou mais 
programas Trilhos INATEL e beneficiar de 10% de desconto.


