
CAMINHADAS GUIADAS

ROTA DA CASCATA 
 por pessoa 38€ | c/ pic-nic 48€ | c/ refeição em restaurante típico 55€

Linear - 7 km - 4h00 | Dificuldade: Médio
Aldeias: Cerdeira e Candal

 O percurso inicia-se na Cerdeira e vamos pelo caminho que as crianças faziam todos 
os dias para ir à escola, situada na aldeia vizinha do Candal. Um belo percurso pela serra 
dominado por farta vegetação, vistas desafogadas e o som dos ribeiros. Depois do Candal 
descemos até uma bela cascata natural de 6m de altura, onde no Verão se poderá refrescar 
debaixo da corrente de água pura proveniente da serra. No final, fazemos o mesmo trilho 
de volta à Cerdeira.



ROTA DO CASTELO
 por pessoa c/ pic-nic 45€ | c/refeição 60€

Linear - 7 km - 4h | Dificuldade: Médio
Aldeias: Cerdeira, Candal e Castelo

 O percurso inicia-se na Cerdeira até à aldeia vizinha do Candal por um trilho usado 
pelos antigos. Depois de visitar o Candal descemos para o vale que nos irá conduzir a uma 
levada que canaliza a água da serra para aquela que foi a primeira central elétrica do género 
construída em Portugal. Castanheiros centenários, carvalhos, sobreiros e pinheiro bravo 
dominam o percurso até chegar ao Castelo de Arouce. Deslumbrantes paisagens esperam 
por si.



ROTA DAS TRÊS ALDEIAS
 por pessoa | c/ pic-nic 48€ 

Linear - 7 km - 4h | Dificuldade: Alta 
Aldeias: Cerdeira, Candal e Talasnal

 Este percurso permite conhecer todas as aldeias da Serra da Lousã. Tem início na 
Cerdeira até ao Candal. Prossegue em direção à aldeia do Catarredor. Passamos pela aldeia 
do Vaqueirinho e seguimos para o Talasnal. Depois descemos para o santuário da Srª da Pie-
dade. Um pouco mais à frente encontramos as piscinas naturais banhadas pela água límpida 
e fresca da Ribeira de São João e a imponente torre do Castelo.



ROTA DOS MOINHOS
 por pessoa c/ pic-nic 34€ 

Linear - 6 km - 3h30 | Dificuldade: Fácil
Aldeias: Lousã e Castelo

 O Caminho do Xisto da Lousã - Rota dos Moinhos é uma ligação privilegiada do 
centro da Lousã à zona do Castelo e da Nossa Sr.ª da Piedade, onde é possível encontrar 
outros percursos pedestres marcados, que percorrem as encostas da serra até às aldeias 
serranas.

 Decorre num trilho de grande beleza, acompanhado de vegetação, de um lado, e 
abrindo-se do outro para uma vista magnífica sobre a encosta da Serra da Lousã.

 Junto ao rio, encontra-se a levada que transporta a água até à fábrica do Papel do 
Prado, criada em 1716. É aqui que começa o caminho de terra do percurso “A Rota dos 
Moinhos da Ribeira de São João”. Neste setor, o caminho decorre num trilho de grande 
beleza.


