
roteiro de
túneis e pontes

www.caminodehierro.es
bilhetes só através do site

O “Camino de Hierro” é um percurso pedonal que 
transcorre por uma linha ferroviária fechada ao 
tráfego e acondicionada, que conjuga a grandio-
sidade da engenharia civil mais representativa do 
século XIX com uma natureza privilegiada.
Neste passeio vai descobrir a vertigem que pro-
vocam pontes suspensas em desfiladeiros impos-
síveis, a penumbra de túneis perfurados na rocha 
viva e a amplitude de umas paisagens que for-
mam parte de um ecossistema único.
Uma proposta diferente, atrevida, uma experiência 
de contrastes de luzes, perspectivas e sensações.
Definitivamente uma viagem de pedra, ferro e 
água.
 

uma experiência 
de contrastes

• Tenha precaução durante todo o percurso, 
sobre tudo nas pontes e túneis.

• Use adequadamente a lanterna.
• Para observar é melhor deter-se
• O túnel número 3 pode estar encerrado nal-

gumas épocas coincidentes com a criação dos 
morcegos. Circule pela vereda alternativa.

• Durante a visita deverá respeitar as normas e 
indicações do pessoal de controlo e informação.

• Está num Parque Natural; respeite o ambiente e 
evite fazer barulho.

• Há locais para deixar o lixo, não deixe desperdí-
cios no percurso.

• Em determinadas épocas o risco de incêndio é 
elevado: não acenda lume nem fume.

• A sua segurança depende do seu comporta-
mento, seja prudente.

tenha em conta
O percurso completo abrange 17 km desde a es-
tação de La Fregeneda até ao cais fluvial de Vega 
Terrón. Pode fazê-lo na totalidade umas 6 horas, 
ou um roteiro mais reduzido até ao Túnel número 
3 e regressar ao início, são 8 km ida e volta (por  
volta de 3,5 horas). 
No início, a escassos 500 metros da estação, atra-
vessamos o Túnel número 1, o mais comprido do 
percurso com mais de 1,5 km de longitude. À saí-
da do mesmo, começa uma sucessão de túneis e 
pontes, que balizam o caminho a través de uma 
suave inclinação de descida.
O Itinerário transcorre à vista das impressionantes 
ravinas e o leito do rio Águeda até desembocar no 
Douro, no único cais fluvial de Castilla y León.
Uma vez lá, um transporte leva-o de novo até ao 
ponto de partida. Consulte os horários.

o percurso

O Roteiro “Camino de Hierro” percorre os 17 
quilómetros finais da antiga linha de comboio La 
Fuente de San Esteban-Barca d’Alva. Este cami-
nho-de-ferro, conhecido como Linha do Douro, 
foi construído entre 1883 e 1887 para favorecer a 
ligação entre Salamanca e o Porto.
Mais de 2.000 peões participaram nos trabalhos, 
que constituíram um desafio, principalmente nes-
ta parte final pelas soluções técnicas que foi ne-
cessário executar  para salvar a agreste geografia 
do terreno.
Destacam os 20 túneis e as 10 pontes metálicas, 
algumas destas últimas feitas pela escola de Eiffel, 
que juntamente com outros valores patrimoniais 
mereceram a declaração desta grande obra da en-
genharia civil como Bem de Interesse Cultural no 
ano 2000.

a linha ferroviária

Encaixado num espaço de excepcionais valores 
ecológicos, o parque natural das Arribas do Douro, 
o “Camino de Hierro” é uma oportunidade para 
descobrir as grandes fendas fluviais e a interessan-
te fauna e flora que guardam.
Nos arredores estão à sua espera outras propostas 
para desfrutar de uma viagem inesquecível.

o ambiente

Clube de viajeiros Arribes: 
Experiências, visitas interpretadas, passeios 
de barco, ementas tradicionais, artesanato, 
provas…
www.clubdelviajeroarribesdelduero.es

Roteiro dos Castros e Berrões:
www.salamancaterritorioveton.com

Roteiro  Do Vinho  Arribes:
www.rutadelvinoarribes.com

Roteiro de Miradouros, cruzeiros, museus…
www.salamancaemocion.es/es/destinos/lasa-
rribes

Casa do Parque Natural das Arribas do Douro:
www.patrimonionatural.org

• O itinerário tem uns horários de encerramento. 
Informe-se bem

• Durante o percurso tenha ao alcance da mão o 
seu bilhete e um documento que o identifique

• Os menores de idade são responsabilidade de 
um adulto

• É obrigatória a utilização do colete fluorescente 
e a lanterna.

• Leve água abundante, calçado apropriado, 
protecção solar e alguma comida.

• Circule pelos passeios laterais do caminho 
respeitando as normas

• Tenha em conta as altas temperaturas nos 
meses de calor.

• A rede de telefonia móvel é deficiente.
• As travessas molhadas podem escorregar
• As mascotes não podem aceder ao itinerário.

imprescindível

Ayuntamiento 
de La Fregeneda

Ayuntamiento 
de Hinojosa de Duero
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Horário

Desnível de subida

Desnível de descida

Distância horizontal

Tipo de percurso

6h 3 de 5

3

3

10 m Orientação no itinerário

Severidade do meio rural

Dificuldade na deslocação

Quantidade de esforço necessário

Condições de todo o ano, tempos estimados de acordo com critério MIDE, sem paragens.

330 m

17,0 km

Travessia

MIDE

Salamanca
Vitigudino

Ciudad Rodrigo

Lumbrales

CAMINO
DE HIERRO

La Fregeneda

Distância:
• “Camino de Hierro”: Estação de La Fregeneda- 
Cais de Vega Terrón: 17 km (ida)

• Roteiro reduzido: Estação de La Fregeneda- 
Túnel número 3 (vereda alternativa) – Estação. 8 
km ida e volta.

Duração: 
• “Camino de Hierro”: 6 horas aprox.

• Roteiro reduzido: 3,5 horas aprox.

Dificuldade:
Média. Vereda em descida pelos passeios 
laterais do caminho-de-ferro. 

Época recomendada:
Primavera e Outono.

Precauções:
Pessoas com vertigens

Transporte de regresso: 
Desde o Cais de Vega Terrón até à Estação de La 
Fregeneda (incluído no bilhete).

informação 
de interesse

Recomendamos levar:

Água abundante 
Creme de protecção solar 
Chapéu ou boné
Algum tipo de alimento
Roupa e calçado adequados para a 
prática de caminhada
Colete fluorescente e a lanterna
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