Rota Histórica das Linhas de Torres

Propomos um trajeto ao longo da principal
linha de defesa que o Duque de Wellington
utilizou contra as tropas napoleónicas durante
as invasões francesas. As “Linhas de Torres”
são um complexo defensivo de 153
fortificações
com
628
bocas-de-fogo,
utilizadas por 40.000 homens durante o
período de guerra. Estas fortificações foram
construídas em 1809 com o objetivo de
defender Lisboa contra as tropas francesas
comandadas pelo General Massena. As
“Linhas de Torres” são uma das maiores
realizações de engenharia militar da época.
Aproveitaremos a localização privilegiada dos fortes a visitar para desfrutar da beleza da região. Os
caminhos a percorrer alternarão de estradões de macadame e algumas passagens mais técnicas, com
troços de ligação por estradas pavimentadas.
Preparámos uma seleção dos melhores trilhos offroad da região que permitirão aos participantes
desfrutar das paisagens que esta rota histórica proporciona.
Junte-se a esta aventura e venha viver uma experiência distinta de Todo-o-Terreno Turístico.

NIVEL DE DIFICULDADE:
Baixo, apto para viaturas com pneus de estrada e SUVs .

EXTENSÃO:
Aproximadamente de 100 km, com inicio em Torres Vedras e término em Mafra.
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Rota Histórica das Linhas de Torres

Esta aventura inclui:
o
o
o

o
o

Acesso a uma experiência personalizada de todo-o-terreno turístico para uma viatura ou para um
grupo;
Coordenação e acompanhamento constante de um tour leader da equipa Paralelo Aventura,
com uma viatura de apoio totalmente equipada ;
Apoio logístico e utilização de rádios intercomunicadores em banda privada;
Percurso offroad em formato GPS (.gpx ou .kml);
Seguros de responsabilidade civil e acidentes pessoais de acordo com a legislação em vigor.

Custos dos participantes que não se encontram incluídos :
o
o
o

Combustível, portagens e seguros obrigatórios das viaturas participantes;
Refeições;
Outros não mencionados no programa.

PREÇOS:
Os preços destas aventuras são sempre personalizados uma vez que dependem de variadíssimos
fatores (número de viaturas participantes, viatura própria ou em viatura Paralelo Aventura, época
do ano, etc). Se está interessado nesta aventura não hesite em nos contactar e solicitar uma cotação
para as especificidades do seu pedido.

CONTATOS/INSCRIÇÕES:
Estamos ao dispor para qualquer questão ou consulta sobre esta aventura, pelo telefone
212190110,pelo telemóvel 913264363 ou ainda pelo endereço mail@paraleloaventura.pt
Não hesite em nos contactar.

