Atividades
Activities
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Parque Nacional Peneda-Gerês /
Peneda-Gerês National Park
O Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) abrange os concelhos
de Arcos de Valdevez, Melgaço, Montalegre, Ponte da Barca e
Terras de Bouro tratando-se do único Parque Nacional do país.
Esta área protegida, considerada pela UNESCO como Reserva
Mundial da Biosfera, é uma das maiores atracões naturais de
Portugal pela rara beleza paisagística e pela variedade de fauna
e flora.
O PNPG é um destino obrigatório para os amantes do Turismo
de Natureza e do Desporto Aventura, tem um elevado leque de
propostas de animação turística.
Abrange uma área de 69.000 hectares e está, simbolicamente,
divido por 5 portas que funcionam como posto de informação da
sua zona de abrangência. O nosso primeiro conselho é que comece
a sua visita por um destes locais para melhor usufruir da sua
experiência e otimizar o seu tempo durante a sua permanência no
território.
Nesta revista encontrará uma panóplia de atividades que aliam a
prática salutar de desporto ao contacto com a natureza. Se for
uma pessoa com espírito aventureiro experimente uma travessia
de uma ponta à outra, tratamos de tudo para que tenha, uma
aventura no meio da natureza, diferente, inesquecível e em
segurança.
The Peneda-Gerês National Park (PNPG) covers the munincipalities
of Arcos de Valdevez, Melgaço, Ponte da Barca and Terras de Bouro
and is the only National Parl in the country. This protected area,
considered by UNESCO as a World Biosphere Reserve, is one of the
greatest natural attractions in Portugal due to the rare beauty of the
views and the variety of fauna and flora.
The PNPG is a mandatory destination for lovers of Nature Tourism
and Adventure Sports and has a high range of proposals for tourist
animation.
It covers an area of 69,000 hectares and is symbolically divided by
5 gates that act as information points of its area of coverage. Our
first advice is to start your visit to one of these places to better enjoy
your experience and optimize your time during your holidays.
In this magazine you will find a wide range of activities that
associate the healthy practice of sports with nature. If you are a
person with an adventurous spirit and you are trying to cross the
National Park we will take care of everything for you, an adventure
in the middle of nature, different, unforgettable and safe.
Spend a holiday without being a tourist, feel cherished and involved
in the traditions of the population in this region so different. For this
to be possible we select a range of local companies so that you can
live a really different experience.
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Tours / Tours
Desde / From 30€
por pessoa / per Person

Tour Cascatas /
Waterfalls Tour

Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês

Tour de meio-dia (4h) para visitar o Parque Nacional Peneda
Gerês. Percorre alguns dos pontos de maior interesse naturais e
paisagísticos.
Inicia na Porta do Parque Nacional, prosseguindo pela Via
Romana para o coração do Parque - a Mata de Albergaria bosque de carvalhos seculares onde poderá apreciar as
cascatas e paisagens únicas. Paragem na Albufeira de Vilarinho
das Furnas, Albergaria, Portela de Homem, Leonte, no Miradouro
da Pedra Bela (um dos mais espetaculares do Gerês), nas
inúmeras cascatas de água límpida do Gerês e também pela Vila
Termal do Gerês. Tour realizado em jipe.
Half-day tour (4h) to visit Peneda-Gerês National Park. The route
was idealized to encompass the major points of interest of our
mountains, combining breathtaking landscape views with unique
waterfalls and lagoons shaped by time.
It starts in one of the park’s gates, following Via Nova (Roman road)
across Mata da Albergaria’s hearth (Biogenetic Reserve), where
you’ll find secular oak forests and incredible waterfalls. The stops
will include a visit to Vilarinho das Furnas’ dam, Albergaria, Portela
do Homem, Leonte, Pedra Bela viewpoint (one of the best in Gerês),
several crystal clear waterfalls and the thermal village of Gerês.
Jeep tour.
Preço
Price
Privado / Private
1

2

3

4

5-8

100€

45€

35€

30€

30€

pp

Crianças / Children *
0 - 4 anos / years - grátis / free
5 - 10 anos / years - 50%
* 1 criança para cada 2 adultos / 1 child for every 2 adults
pp - Preço por pessoa / Price per Person

2

Participantes min. 2
Participants min. 2
Duração 4h
Duration 4h
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários
9h30 - 15h
Schedules
9h30 - 15h
Crianças Permite
Children Allows
Informações
Acompanhada de guiada
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado
apropriado, protetor
solar, toalha de banho,
fato de banho e máquina
fotográfica
Advised
Appropriate clothing and
footwear, sunscreen, towel,
swimming suit and camera

Desde / From 65€
por pessoa / per Person

Tour Gerês Natureza /
Gerês Nature Tour

Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês

Tour de um dia para visitar o Parque Nacional Peneda Gerês.
O PNPG foi a primeira Área Protegida criada em Portugal, sendo a
única com o estatuto de Parque Nacional devido à riqueza do seu
património natural e cultural. A Mata de Albergaria e todo o vale
superior do Rio Homem, como a própria Serra do Gerês são um
tipo de paisagem que dificilmente encontra em Portugal algo de
comparável. Irá ter oportunidade de visitar as Típicas Aldeias de
Montanha, onde a vida tem o seu ritmo próprio.
Tour realizado em jipe ou van.

Participantes min. 2
Participants min. 2

One day tour to visit Peneda-Gerês National Park, classified as
Biosphere Reserve.
This Park was the first protected area to be created in Portugal and
it’s the only national park within the country due to the richness of
its natural and cultural heritage. The Mata da Albergaria and all the
Gerês’ mountain itself, have a biome that is unique in Portugal.
Furthermore, you’ll have the chance to visit typical mountain
villages, where life has its own rhythm.
Jeep or van tour.

Crianças Permite
Children Allows

Preço
Price
Privado / Private
1

2

3

4

5-8

200€

75€

70€

65€

65€

pp

Crianças / Children *

Duração 7h - 8h
Duration 7h - 8h
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários
9h30
Schedules
9h30

Informações
Acompanhada de guiada
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado
apropriado, protetor
solar, toalha de banho,
fato de banho e máquina
fotográfica
Advised
Appropriate clothing and
footwear, sunscreen, towel,
swimming suit and camera

0 - 4 anos / years - grátis / free
5 - 10 anos / years - 50%
* 1 criança para cada 2 adultos / 1 child for every 2 adults
pp - Preço por pessoa / Price per Person
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Desde / From 65€
por pessoa / per Person

Tour Castelos & Espigueiros /
Castles & Granaries Tour

Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês

Tour de um dia para visitar a Reserva Transfronteiriça GerêsXurés, reserva da Biosfera declarada em 2009 pela UNESCO.
Está distribuída por duas áreas protegidas, divididas por uma
fronteira, mas unidas pelo contínuo natural e pela cultura. Esta
junção
de parques forma uma unidade natural de elevada
biodiversidade.
Nada melhor que os nossos guias locais para descobrir os
cantos, recantos e “encantos” desta maravilha natural.
Tour realizado em jipe ou van.
One day tour to visit the Reserva Transfronteiriça Gerês-Xurês.
This Biosphere Reserve was declared by UNESCO in 2009 and it
encompasses two protected areas (Portugal and Spain) - apart by a
borderline, but united by its natural morphology and culture.
Our local guides will add a special insight to your tour, telling you
stories about this unique place.
Jeep or van tour.
Preço
Price
Privado / Private
1

2

3

4

5-8

200€

100€

90€

75€

65€

pp

Crianças / Children *
0 - 4 anos / years - grátis / free
5 - 10 anos / years - 50%
* 1 criança para cada 2 adultos / 1 child for every 2 adults
pp - Preço por pessoa / Price per Person
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Participantes min. 2
Participants min. 2
Duração 8h
Duration 8h
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários
9h30
Schedules
9h30
Crianças Permite
Children Allows
Informações
Acompanhada de guiada
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado
apropriado, protetor
solar, toalha de banho,
fato de banho e máquina
fotográfica
Advised
Appropriate clothing and
footwear, sunscreen, towel,
swimming suit and camera

Desde / From 65€
por pessoa / per Person

Tour Gerês Montalegre /
Gerês Montalegre Tour

Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês

Tour de um dia para conhecer o Planalto da Mourela, Montalegre.
Vamos conhecer o Alto Barroso terra de bom fumeiro, sexta-feira
13 e gentes afáveis. Este tour permite conhecer aldeias típicas de
montanha onde o tempo ainda passa lentamente, ao ritmo dos
afazeres do campo.
Nada melhor que os nossos guias locais para descobrir esta
maravilha natural.
Tour realizado em jipe ou van.
One day tour to get to know Planalto da Mourela – Montalegre.
We’ll visit Alto Barroso, a place known by its lovely people, its Friday
13 celebrations and its traditional chouriço (smoked sausage). You’ll
see typical Portuguese mountain villages where time passes by
slowly in the farming fields.
Our local guides will help you to discover this peculiar region and its
cultural traditions.
Jeep or van tour.

Preço
Price
Privado / Private
1

2

3

4

5-8

200€

100€

90€

75€

65€

pp

Crianças / Children *
0 - 4 anos / years - grátis / free
5 - 10 anos / years - 50%

Participantes min. 2
Participants min. 2
Duração 7h - 8h
Duration 7h - 8h
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários
9h30
Schedules
9h30
Crianças Permite
Children Allows
Informações
Acompanhada de guiada
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado
apropriado, protetor
solar, toalha de banho,
fato de banho e máquina
fotográfica
Advised
Appropriate clothing and
footwear, sunscreen, towel,
swimming suit and camera

* 1 criança para cada 2 adultos / 1 child for every 2 adults
pp - Preço por pessoa / Price per Person
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Desde / From 65€
por pessoa / per Person

Tour Sistelo /
Sistelo Tour

Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês

Tour de um dia numa das “7 Maravilhas de Portugal”!
Sistelo venceu este título em 2017, na categoria de Aldeias
Rurais, destacando-se pelos seus infindáveis socalcos agrícolas.
Estes criaram uma paisagem peculiar e exemplo da resiliência
humana em se adaptar ao meio. Neste tour passará por zonas de
montanha, zonas rurais e vilas marcantes na história de Portugal.
Inclui paragens com caminhadas de curta duração pela Ecovia
do Vez e a oportunidade para um mergulho. Tour realizado em
jipe ou van.

Participantes min. 2
Participants min. 2

One Day tour in one of the “7 Wonders of Portugal”!
Sistelo won this title in 2017, in the category of Rural Villages,
standing out for it’s endless agricultural terraces. These have
created a peculiar landscape and example of human resilience in
adapting to the environment. This tour will pass through mountain
areas, rural areas and remarkable villages in the history of Portugal.
It includes stops with short walks by Ecovia do Vez and the
opportunity for a dive. Jeep or van tour.

Crianças Permite
Children Allows

Preço
Price
Privado / Private
1

2

3

4

5-8

200€

100€

90€

75€

65€

pp

Crianças / Children *
0 - 4 anos / years - grátis / free
5 - 10 anos / years - 50%
* 1 criança para cada 2 adultos / 1 child for every 2 adults
pp - Preço por pessoa / Price per Person
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Duração 7h - 8h
Duration 7h - 8h
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários
9h30
Schedules
9h30

Informações
Acompanhada de guiada
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado
apropriado, protetor
solar, toalha de banho,
fato de banho e máquina
fotográfica
Advised
Appropriate clothing and
footwear, sunscreen, towel,
swimming suit and camera

Caminhadas / Hiking
8€*

Passeio Pedestre Curto /
Hiking Short Distance

por pessoa / per person
Local Variável
Place Variable

Perante uma panóplia de escolhas, porque não apostar pela
componente mais saudável e partir rumo à descoberta? O
pedestrianismo permite-nos um contacto mais próximo com a
história e a biodiversidade que faz da Serra do Gerês um dos
pontos turísticos mais interessantes do país.
Grutas e fendas esculpidas pela natureza ao longo de milhares
de anos, cascatas e espécies protegidas são alguns dos pontos
fortes que conferem um valor acrescido a esta atividade.
Choose a healthier way to explore nature and walk through it! Over
millenniums, granitic rocks have been sculpted giving origin to
astonishing waterfalls, caves and huge crevices, which makes of
Gerês one of the most magical places to visit in Portugal.
Hiking will allow you to dive into Gerês biodiversity and ancient
history, increasing your chances to spot our protected wildlife.

Preço
Price
*Agendado / Scheduled
8€

pp

Privado / Private
1

2

3

4

5

80€

40€

27€

20€

16€

6

7

8

9

10

14€

12€

10€

9€

8€

pp

pp - Preço por pessoa / Price per Person

Participantes Variável
Participants Variable
Duração 2h-4h
Duration 2h-4h
Dificuldade Variável
Difficulty Variable
Horários 9h30 - 15h00
Schedules 9h30 - 15h00
Crianças + de 6 anos
Children + from 6 years
Informações
Acompanhada de guia
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado apropriado, protetor solar
e máquina fotográfica
Advised
Appropriate clothing and
footwear, sunscreen
and camera
Consultar a agenda
de Caminhadas
Check our hiking schedule
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12€*

Passeio Pedestre Longo /
Hiking Long Distance

por pessoa / per person
Local Variável
Place Variable

Para um contacto mais profundo com a natureza sugerimos-lhe
as nossas caminhadas de longa distância. Estas permitir-lhe-ão
aceder a lugares remotos e de paisagens magníficas.
Acompanhado pelos nossos guias locais vai descobrir os locais
mais secretos do Gerês, cascatas, aldeias de montanha, lagoas
e muito mais.
Traga a família ou amigos e alie diversão à prática de desporto
e venha calcorrear o Parque Nacional da Peneda-Gerês.
Escolha a melhor caminhada para si, solicite mais informação.
To establish a deeper connection with nature we suggest our long
distance hikes. These will allow you to access remote places and
magnificent landscapes.
Accompanied by our local guides discover the most secret places of
Gerês, waterfalls, mountain villages, lagoons and much more.
Bring your family or friends and combine fun with sport and come to
explore by foot the Peneda-Gerês National Park.
Choose the best walk for yourself, ask for more information.
Preço
Price
Agendado / Scheduled
12€

pp

Privado / Private
1

2

120€ 60€

3

4

5

6

7

8

9

10

40€

30€

24€

20€

17€

15€

13€

12€

pp

pp - Preço por pessoa / Price per Person
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Participantes Variável
Participants Variable
Duração 6h - 8h
Duration 6h - 8h
Dificuldade Variável
Difficulty Variable
Horários 9h30
Schedules 9h30
Crianças + de 12 anos
Children + from 12 years
Informações
Acompanhada de guia
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado apropriado, protetor solar
e máquina fotográfica
Advised
Appropriate clothing and
footwear, sunscreen
and camera
Consultar a agenda
de Caminhadas
Check our hiking schedule

Cavalos / Horses

Batismo a cavalo /
Horse riding baptism
Sempre se imaginou a passear de cavalo, mas nunca teve
oportunidade!
Ideal para crianças e para aqueles que pretendem uma primeira
experiencia com cavalos, este passeio acompanhado por monitor
é o ideal para o primeiro contacto.
Irá conhecer os cavalos e disfrutar de um pequeno passeio de
aproximadamente 15 minutos, oportunidade para perder os
pequenos “medos” e interagir com o magnifico animal que é o
cavalo.
Always wanted to ride a horse, but never had the chance!
Ideal for children and for those who want a first experience with
horses, this tour accompanied by monitor is ideal for first contact
with beautiful animal.
You will meet the horses and enjoy a short tour of approximately 15
minutes, opportunity to lose the small “fears” and interact with the
magnificent animal that is the horse.

10€

por pessoa / per person
Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês
Participantes min. 1
Participants min. 1
Duração 15min
Duration 15min
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários
10h - 11h - 12h
15h - 16h - 17h
Schedules
10h - 11h - 12h
15h - 16h - 17h
Crianças + de 5 anos
Children + from 5 years
Equipamento
Toque (capacete)
Equipment
Helmet
Informações
Acompanhada de guia
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Calças que permitam
liberdade de movimentos,
botas ou sapatilhas.
Máquina fotográfica
Advised
Pants that allow freedom
of movement, boots or
shoes, camera.
Restrições
Peso máx. 95kg
Restrictions
Max. weight 95kg
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20€

Passeio a cavalo 30m /
Horse riding 30m

por pessoa / per person
Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês

Atividade ideal para toda a família!
Venha connosco fazer um fantástico passeio pela Serra e Aldeia
do Campo do Gerês e desfrute das melhores paisagens que o
Parque Nacional lhe tem para oferecer.
Esta experiência têm lugar no Campo do Gerês junto da Porta do
Parque Nacional Peneda Gerês.
Atividade de dificuldade baixa, não é necessária qualquer
experiência.
Come with us and make a wonderful riding through the mountains
and our village,
“Campo do Gerês” and enjoy the best view that the National Park
has to offer.
This experience takes place in Campo do Gerês near the Peneda
Gerês National Park entrance gate.
Low difficulty activity, no experience required.

1

2-6
30€

Duração 30min
Duration 30min
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários
10h - 11h - 12h
15h - 16h - 17h
Schedules
10h - 11h - 12h
15h - 16h - 17h
Crianças + de 14 anos
Children + from 14 years
Equipamento
Toque (capacete)
Equipment
Helmet
Informações
Acompanhada de guia
Information
Guided

Privado / Private
60€

Participantes min. 2
Participants min. 2

pp

pp - Preço por pessoa / Price per Person

Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Calças que permitam
liberdade de movimentos,
botas ou sapatilhas.
Máquina fotográfica
Advised
Pants that allow freedom
of movement, boots or
shoes, camera.
Restrições
Peso máx. 95kg
Restrictions
Max. weight 95kg
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1h - 30€
2h - 55€
3h - 80€

Passeio a Cavalo /
Horse riding

por pessoa / per person
Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês

Passeio a Cavalo no Parque Nacional para pessoas com ou sem
experiência.
A relação de amizade e companheirismo que se estabelece entre
o homem e o cavalo torna-se um fator aliciante nos momentos
de lazer e descoberta, e nada melhor que as paisagens do Gerês
para que esta conjugação atinja o seu esplendor.
Acompanhe-nos e desfrute de um passeio equestre pelos
deslumbrantes trilhos da Serra do Gerês.
Horseback riding in the National Park for people with or without
experience.
The friendship and companionship established between man and
horse becomes an attractive factor in moments of leisure and
discovery, and nothing better than the landscapes of Gerês for this
conjugation to reach its splendor.
Join us and enjoy an equestrian tour through the dazzling rails of
the montains.

Privado / Private
1

2-6

1h

80€

40€

pp

2h

140€

70€

pp

3h

220€

110€

pp

pp - Preço por pessoa / Price per Person

Participantes min. 2
Participants min. 2
Duração 1h - 2h - 3h
Duration 1h - 2h - 3h
Dificuldade Fácil/Média
Difficulty Easy/Medium
Horários
10h30 - 11h30
15h - 16h - 17h
Schedules
10h30 - 11h30
15h - 16h - 17h
Equipamento
Toque (capacete)
Equipment
Helmet
Informações
Acompanhada de guia
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Calças que permitam
liberdade de movimentos,
botas ou sapatilhas.
Máquina fotográfica
Advised
Pants that allow freedom
of movement, boots or
shoes, camera.
Restrições
Peso máx. 95kg
Restrictions
Max. weight 95kg
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123€

1 dia a Cavalo /
1 day on Horseback

por pessoa / per person
Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês

Trilho do Castelo, Trilho das Cascatas & Trilho das Aldeias
A nossa história é repleta de experiências e aventuras que
esperam ser partilhadas pelos profissionais locais de equitação.
Poderá contemplar maravilhas naturais como o monte do
Castelo, os Garranos (cavalos selvagens), animais em regime de
pastoreio livre, cascatas de água cristalina, Geira Romana, Vale da
Albufeira de Vilarinho das Furnas e apreciar um passeio de tirar o
fôlego através de belas aldeias de montanha.
Este passeio inclui um almoço típico.
Castle Trail, Waterfalls Trail & Villages Trail
Our professionals are thrill to share our history and adventurous
experiences, leading you through natural wonders such as the
Castelo’s Mount and to see Garranos, a wild pony that freely grazes
in the mountain.
In this tour, you’ll admire breathtaking views, waterfalls, roman
road, the beautiful Vilarinho das Furnas Dam and the marvellous
mountains villages.
Lunch is included.

Privado / Private
1

2-6

250€

180€

pp

pp - Preço por pessoa / Price per Person

Participantes min. 2
Participants min. 2
Duração 6h
Duration 6h
Dificuldade Média
Difficulty Medium
Horários 8h
Schedules 8h
Equipamento
Toque (capacete)
Equipment
Helmet
Informações
Acompanhada de guia
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Calças que permitam
liberdade de movimentos,
botas ou sapatilhas.
Máquina fotográfica
Advised
Pants that allow freedom
of movement, boots or
shoes, camera.
Restrições
Peso máx. 95kg
Restrictions
Max. weight 95kg
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Desde / From 50€

Passeio de Charrete /
Horse drawn Carriage

Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês

No alto de uma charrete puxada por Garranos desfrute de um
passeio por paisagens características, que têm tanto de versátil
como de belo. A longevidade da raça e a sua força proporcionam
um passeio inesquecível na companhia da sua família e amigos.
Os monumentos religiosos e a mediática aldeia de Vilarinho
das Furnas não são negligenciados, proporcionando, mais do
que prazer visual, uma forma educativa de gozar sensações em
grupo.
From the heights of a chariot pulled by Garranos (wild pony), enjoy a
ride through characteristic landscapes that have as much versatility
as beauty. This race’s strength and longevity will provide you an
unforgettable experience with your family and friends.
The religious monuments and the community village of Vilarinho
das Furnas aren’t neglected and, more than visual pleasure, gives
you an educational way to enjoy a group activity.

1

2

3

4

5

50€

55€

60€

65€

Duração 1h
Duration 1h
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários
10h - 11h
15h - 16h - 17h
Schedules
10h - 11h
15h - 16h - 17h
Crianças Permite
Children Allows
Informações
Acompanhada de guia
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info

Preço
Price
50€

Participantes min. 2
Participants min. 2

pg

Crianças / Children *
0 - 4 anos / years - grátis / free
5 - 8 anos / years - 5€
* 1 criança para cada 2 adultos / 1 child for every 2 adults
pg - Preço por grupo / Price per Group

Aconselhado
Roupa e calçado
apropriado e máquina
fotográfica
Advised
Appropriate clothing and
footwear and camera
Capacidade máxima de 5
adultos por charrete
Maximum capacity of 5
adults per carriage
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Tiro com Arco / Archery

Tiro com Arco /
Archery
Desfrute de momentos de precisão, sem grande dispêndio físico,
para aliviar o stress quotidiano.
O Tiro com Arco exige dos seus praticantes uma dose avultada
de calma, concentração e serenidade.
Recorrendo à utilização e manuseamento de um arco e várias
flechas, acerte no alvo, de forma a obter o maior número de
pontos.
Focus on the target and forget everything else!
Test your precision skills and enjoy this moment to relieve some
stress without great physical effort.
Archery is an activity that demands calm, concentration and
serenity.
Using a bow and multiple arrows, hit the target to score as many
points as possible.

10€

por pessoa / per person
Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês
Participantes min. 1
Participants min. 1
Duração 30min
Duration 30min
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários Todo o dia
Schedules All day
Crianças + de 6 anos
Children + from 6 years
Equipamento
Arco, flechas e alvo
Equipment
Arch, arroes and target
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado
apropriado e máquina
fotográfica
Advised
Appropriate clothing and
footwear and camera
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Cordas / Ropes
15€

por pessoa / per person

Pontes de Cordas /
High Rope Course
Aventure-se nas alturas a ultrapassar pontes de cordas com
várias dificuldades.
Empreenda toda a sua flexibilidade, perícia, concentração,
destreza e agilidade num circuito de 20 pontes preparado para
que possa superar os seus limites.
Uma vez que se trata de uma modalidade onde predomina a
superação de obstáculos, colocamos à sua disposição o mais
moderno equipamento de segurança, fornecendo ainda o
acompanhamento de monitores com especialização na área para
que possa ser realizada com o máximo de segurança. No final
tera um slide de 30m.
Venture yourself into heights overcoming rope bridges with several
difficulty levels.
Undertake all your flexibility, skills, focus, dexterity and agility in a
circuit of 20 bridges designed to exceed your limits.
Since this is a modality where obstacles must be surpassed, we
put at your disposal the most modern equipment and specialized
monitors to ensure safety at all times. At the end of the challenge
there’s a slide of 30m.

Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês
Participantes min. 2
Participants min. 2
Duração Variável
Duration Variable
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários
10h - 11h
15h - 16h - 17h
Schedules
10h - 11h
15h - 16h - 17h
Crianças + de 7 anos
Children + from 7 years
Equipamento
Capacete e todo
o equipamento específico
da atividade
Equipment
Helmet and all the
required gear
Informações
Acompanhado de monitor
Information
Monitor
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado
apropriado e máquina
fotográfica
Advised
Appropriate clothing and
footwear and camera
Restrições
Altura mínima 130cm
Peso máx. 95kg
Restrictions
Minimum height 130cm
Max. weight 95kg
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Circuito Aventura para Crianças /
Kids High Rope Course
Circuito de “Arvorismo”, pontes de cordas, especial para crianças.
Uma aventura para os mais novos constituído por várias pontes
de cordas com diferentes dificuldades.
Os mais novos vão adorar percorrer as diversas pontes e no final
terão um mini slide para terminar com toda a adrenalina.
Atividade acompanhada por monitores especializados e com
recurso a todos os equipamentos de segurança mais avançados.
High rope course special for children. An adventure for the youngest
consisting of several rope bridges with different difficulties.
The younger ones will love to go through the various bridges and in
the end, they will have a zip line to finish with all the adrenaline.
Activity accompanied by specialized monitors and using all the
most advanced safety equipment.

15€

por pessoa / per person
Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês
Participantes min. 2
Participants min. 2
Duração Variável
Duration Variable
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários
10h - 11h
15h - 16h - 17h
Schedules
10h - 11h
15h - 16h - 17h
Crianças + de 4 anos
Children + from 4 years
Equipamento
Capacete e todo o
equipamento específico
da atividade
Equipment
Helmet and all the
required gear
Informações
Acompanhada de guia
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Calças que permitam
liberdade de movimentos,
botas ou sapatilhas.
Máquina fotográfica
Advised
Pants that allow freedom
of movement, boots or
shoes, camera.
Restrições
Altura mínima 110cm
Peso máx. 80kg
Restrictions
Minimum height 110cm
Max. weight 80kg
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Escalada e Rappel Natural /
Climbing and Rappel Natural
Entre no jogo do contacto corpo-rocha e empreenda toda a sua
flexibilidade, perícia, concentração, destreza e agilidade. Sirva-se
dos recursos naturais que a Serra do Gerês gentilmente lhe cede
e aspire chegar cada vez mais alto.
Uma vez que se trata de uma modalidade onde predomina
a superação de obstáculos e dos próprios limites humanos,
colocamos à sua disposição o mais moderno equipamento de
segurança, fornecendo ainda o acompanhamento de monitores
especializados.
Enter the game of body contact with Gerês’ massive granitic rocks
and take your flexibility, focus, dexterity and agility to the limit. The
natural environment is your ally on the ascent to the top.
Since this is a modality where obstacles must be surpassed, we
put at your disposal the most modern equipment and specialized
monitors to ensure safety at all times.

25€

por pessoa / per person
Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês
Participantes min. 10
Participants min. 10
Duração 2h
Duration 2h
Dificuldade Variável
Difficulty Variable
Horários
10h - 16h
Schedules
10h - 16h
Crianças + de 12 anos
Children + from 12 years
Equipamento
Capacete e todo
o equipamento específico
da atividade
Equipment
Helmet and all the
required gear
Informações
Acompanhada de guia
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado
apropriado e máquina
fotográfica
Advised
Appropriate clothing and
footwear and camera
Restrições
Peso máx. 95kg
Restrictions
Max. weight 95kg
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Escalada e Rappel em Parede Artificial /
Climbing and Rappel Atificial
A escalada e o rapel são praticados numa parede de
madeira artificial com 6 metros de altura. Excelente opção,
principalmente, para os mais novos.
Efetuamos a subida até ao topo da plataforma praticando
escalada, depois de estar no topo da plataforma efetuamos o
caminho inverso, descemos em rappel.
Iniciação a Escalada e Rappel de dificuldade fácil.
Climbing and abseiling are practiced on a 6 meter high artificial
wood wall. Excellent option, especially for the youngest.
We made the ascent to the top of the platform practicing climbing,
after being at the top of the platform we made the reverse way, we
descended in rappel. Initiation to Climb and Rappel, easy difficulty.

10€

por pessoa / per person
Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês
Participantes min. 2
Participants min. 2
Duração 15min
Duration 15min
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários
10h - 11h
15h - 16h - 17h
Schedules
10h - 11h
15h - 16h - 17h
Crianças + de 6 anos
Children + from 6 years
Equipamento
Toque (capacete)
Equipment
Helmet
Informações
Acompanhada de guia
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado
apropriado e máquina
fotográfica
Advised
Appropriate clothing and
footwear and camera
Restrições
Peso máx. 95kg
Restrictions
Max. weight 95kg
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Escalada, Rappel e Slide /
Climbing, Rappel and Zip-line
Não há duas sem três! Após a experiência de escalada e rappel
em rocha natural, aventure-se e sinta a brisa pura do Gerês numa
descida de slide em velocidade!
O slipe permite ao participante deslizar através de um cabo
inclinado pelo uso da gravidade, numa sensação de pura
adrenalina.
Esperam-no emoções fortes e uma belíssima paisagem como
pano de fundo.
Good things come in threes! After a climbing and rappel experience
in a natural rock wall, go wild and feel Gerês’ fresh air in a high
speed descent!
The zip-line was designed to enable the participant to slide
through an inclined cable by the use of gravity, boosting a sense of
adrenaline. From the top to the bottom, a freely moving pulley will
take you on a fun ride, with a beautiful scenery on the background.

25€

por pessoa / per person
Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês
Participantes min. 10
Participants min. 10
Duração 3h
Duration 3h
Dificuldade Variável
Difficulty Variable
Horários
10h - 15h
Schedules
10h - 15h
Crianças + de 12 anos
Children + from 12 years
Equipamento
Capacete e todo
o equipamento específico
da atividade
Equipment
Helmet and all the
required gear
Informações
Acompanhado de monitor
Information
Monitor
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado
apropriado e máquina
fotográfica
Advised
Appropriate clothing and
footwear and camera
Restrições
Peso máx. 100kg
Restrictions
Max. weight 100kg
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BTT / Montain Bike

Desde / From 20€
por pessoa / per Person

Aluguer de Bicicletas /
Bicycle Rental

Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês

De uma forma totalmente saudável para a natureza, parta à
aventura e exploração dos recantos do parque nacional.
Num agradável passeio em bicicleta de montanha descubra as
cascatas de agua límpida, visite a Aldeia Submersa de Vilarinho
da Furna, explore as aldeias de montanha características.
Dê a si próprio uma oportunidade de explorar de forma diferente,
divertida e saudável todos os recantos da montanha, revigorando
corpo e mente.
Aluguer de Bicicletas, para passeios guiados por favor contactenos.

Crianças + de 12 anos
Children + from 12 years

In an eco-friendly way, start the adventure and exploration of the
hidden corners of the national park.
On a pleasant mountain bike tour, discover the waterfalls of limpid
water, visit the submerged village of Vilarinho da Furna, explore the
characteristic mountain villages.
Give yourself the chance to explore Gerês in a different, fun and
healthy way, knowing every corner of the mountain and invigorating
body & mind.
Bicycle rental, for guided tours please contact us.

Equipamento
BTT 24 velocidades,
suspensão dianteira,
quadro em alumínio e
travões Vbrake; capacete;
cadeira para crianças
(sujeito a disponibilidade)
Equipment
24 speeds bicycle, front
suspension, aluminum
frame. Vbrake, helmet;
children’s chair
(limited availability)

Preço
Price
Regular

4h

8h

20€

30€

Preço por bicicleta / Price per bicycle

20

Duração 4h - 8h
Duration 4h - 8h
Dificuldade Variável
Difficulty Variable
Horários
9h - 18H
Schedules
9h - 18h

Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado apropriado, protetor solar
e máquina fotográfica
Advised
Appropriate clothing and
footwear, sunscreen
and camera

Paintball / Paintball

Paintball /
Paintball
O Paintball não é mais do que um jogo de estratégia em que
são usados marcadores cuja finalidade é disparar bolas de tinta,
eliminando os elementos da equipa adversária que são atingidos
pelas mesmas. Este jogo de guerra contará com a participação
de duas equipas que se defrontarão em campo.
As regras são estabelecidas no início de cada jogo, bem como o
objetivo do mesmo.
A finalidade do “confronto” poderá ser eliminar a equipa
adversária, conquistar a bandeira, emboscada, entre outros,
dependendo da imaginação dos participantes.

20€

por pessoa / per person
Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês
Participantes min. 2
Participants min. 2
Duração Variavél
Duration Variable
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários
10h - 11h
15h - 16h
Schedules
10h - 11h
15h - 16h

Paintball is a strategy game in which specific guns are used to
Crianças + de 14 anos
shoot paintballs, eliminating the players of the opposing team that
Children + from 14 years
are struck by them.
Equipamento
This war game will count with the participation of two teams that
Máscara, fato completo,
will confront each other on the field.
protecção de pescoço,
The rules are established at the beginning of each game, as well as
colete de protecção,
luvas, marcador
its goal.
semi-automático e 100
The purpose of the “confrontation” can be to eliminate the opposing
bolas por participante.
team, to conquer the flag, ambush, among others, depending on
Equipment
Mask, suit, neck protection,
the imagination of the participants.
gloves, protection vest,
semi-automatic gun and
100 balls per player.

Informações
Acompanhada de monitor
Information
Monitor
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado
apropriado
Advised
Appropriate clothing and
footwear
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Paintball Crianças /
Paintball Kids
Agora os mais jovens também já podem experimentar a
fantástica emoção de um jogo de Paintball em total segurança,
indicado para crianças dos 6 aos 11 anos.
Trata-se de uma atividade inspirada pelo Paintball, mas
com marcadores de plástico, mais pequenos e leves, são
equipamentos criados especificamente para estas idades:
máscaras de proteção integral, armas mais leves e mais seguras,
bolas de tinta mais pequenas, fato completo e uma dinâmica de
jogos mais adaptada e divertida.
Podem realizar uma grande variedade de jogos de simulação de
combate: um contra um, equipas, contagem de pontos, defesa
de território, captura da bandeira, etc.

15€

por pessoa / per person
Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês
Participantes min. 2
Participants min. 2
Duração Variavél
Duration Variable
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários
10h - 11h
15h - 16h
Schedules
10h - 11h
15h - 16h
Crianças + de 6 anos
Children + from 6 years

Now the younger ones can already experience the fantastic thrill of
Equipamento
a completely safe Paintball game, suitable for children from 6 to 11
Máscara, fato completo,
years old.
protecção de pescoço,
This is an activity inspired by Paintball, but with smaller, lightweight
colete de protecção,
luvas, marcador
plastic markers, these are equipment created specifically for these
semi-automático e 50
ages: full protective masks, lighter and safer weapons, smaller
bolas por participante.
paintballs, full suit and a more adapted and fun game dynamics.
Equipment
Mask, suit, neck protection,
They can perform a wide variety of combat simulation games: one
gloves, protection vest,
against one, teams, point counting, territory defense, flag capture, etc. semi-automatic
gun and 50
balls per player.

Informações
Acompanhada de monitor
Information
Monitor
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado
apropriado
Advised
Appropriate clothing and
footwear
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Canyoning / Canyoning
Canyoning /
Canyoning
Teste os seus limites numa descida de cascatas, gargantas
e desfiladeiros, utilizando para isso diversas técnicas de
progressão. Irá superar cascatas, nadar em lagoas de água
cristalina e mergulhar em piscinas naturais sempre acompanhado
por paisagens de cortar a respiração.
Conheça locais intocados, onde a natureza mostra toda a sua
magia e magnificência, combinando o esplendor da água com a
beleza da montanha.
Venture yourself and test your limits in a river descent through
amazing waterfalls,
gorges and canyons, following several progression techniques. You
will surpass grand cascades, swim in crystal blue water lagoons
and dive in natural pools, always surrounded by breathtaking
landscapes.
Get to know untouched places where nature shows its grandiosity
and magic, combining the splendour of water with the beauty of the
mountain.

65€

por pessoa / per person
Local Variável
Place Variable
Participantes min. 2
Participants min. 2
Duração ~4h
Duration ~4h
Dificuldade Variável
Difficulty Variable
Horários
09h - 14h
Schedules
09h - 14h
Equipamento
Fato de canyoning,
equipamento especifico
da actividade e de
segurança.
Equipment
Canyoning suit, and all
the required gear to
perform the activity safely.
Informações
Acompanhado de monitor
Information
Monitor
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Toalha, fato de
banho e água
Advised
Towel, swimming suit
and water
Restrições
Altura mín. 135cm
Peso mín. 30kg
Altura max. 210cm
Peso max. 115kg
Restrictions
Min. height 135cm
Min. weight 30kg
Max. height 210cm
Max. weight 115kg
23

Canoagem / Canoeing
Aluguer de Canoas /
Canoe Rental

Desde / From 6€
por pessoa / per Person

Os kayaks são uma ótima forma de conhecer os recantos da
nossa Albufeira. Muito fáceis de usar, permitem conhecer por
água, dar uns mergulhos, mas também parar e explorar as
margens. Com família ou amigos, um passeio de kayak é sempre
uma boa opção.
Para um passeio pode escolher entre os nossos kayaks simples
(uma pessoa) e duplos (duas pessoas).
Aluguer de Kayak, pagaia e Colete. Atividade não acompanhada
por monitor.
Kayaks are a great way to get to know the corners of our
Caniçada’s Dam. Very easy to use, they allow you to get acquainted
with water, to take some diving but also to stop and explore the
shores. With family or friends, a kayak tour is always a good option.
For a excursion you can choose between our simple kayaks (one
person) and double kayaks (two people).
Rental of Kayak, paddle and life jacket
Activity not monitored.

Participantes min. 1
Participants min. 1
Duração Variável
Duration Variable
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários
9h - 18h
Schedules
9h - 18h
Crianças + de 6 anos
Children + from 6 years
Equipamento
Colete, pagaia e canoa
Equipment
Life jacket, paddle and
canoe
Informações
Atividade não
acompanhada por
monitor
Information
Activity not monitored

Preço
Price
Single

Double

Gaivota/Pedalo
(até 4 pessoas)

(até 6 pessoas)

6€

10€

20€

20€

pc

4h

18€

34€

60€

60€

pc

8h

30€

54€

90€

90€

pc

1h

Local Caniçada
Place Caniçada

Katakanu

pc - Preço por canoa / Price per canoe

Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Toalha, fato de banho
Advised
Towel, swimming suit
Deve avisar os monitores
se não souber nadar
Warn the monitors if you
don’t know how to swim
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Descida de Rio /
River Descent
Procura fugir da rotina, fazer algo diferente, sentir um pouco
de adrenalina? A descida de Rio é um percurso pontuado
por alguma adrenalina, mas sobretudo, tranquilo e ideal para
conhecer a riqueza dos ecossistemas destas zonas. Deixe-se
levar pelas águas deste rio, relaxe e desfrute do passeio, porque
a natureza está ao seu alcance. Aproveitea!
Contando com o acompanhamento de monitores, esta atividade
pode ter várias durações e dificuldades.
Are you trying to get away from the routine, do something different,
feel a little adrenaline? The descent of the river is a course
punctuated by some adrenaline, but above all, quiet and ideal to
know the richness of the ecosystems of these areas. Let yourself
be carried away by the waters of this river, relax and enjoy the ride,
because nature is at your fingertips. Enjoy it!
With the guidance of experienced monitors, this activity can have
several durations and difficulties.

30€

por pessoa / per Person
Local Variável
Place Variable
Participantes min. 2
Participants min. 2
Duração 2h
Duration 2h
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários
10h
Schedules
10h
Crianças + de 8 anos
Children + from 8 years
Equipamento
Capacete e colete
Equipment
Helmet and Life jacket
Informações
Acompanhada de guia
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Toalha, fato de
banho e água
Advised
Towel, swimming suit
and water
Restrições
Peso máx. 95kg
Restrictions
Max. weight 95kg
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Rafting / Rafting

Rafting /
Rafting
O rafting é uma atividade de lazer e desporto que se define pela
descida de rios com rápidos em botes insufláveis autovasantes.
Nesta atividade, quem manda é o rio.
Transpor rápidos, remoinhos, ondas num barco insuflável é o
grande objetivo desta atividade.
Os participantes são conduzidos por um monitor especializado
responsável pela orientação do grupo durante todo o percurso.
Rafting is a leisure and sport activity that is defined by the descent
of rivers with rapids in self-emptying inflatable boats. In this activity,
the river is in charge.
Transposing rapids, whirlwinds, waves on an inflatable boat is the
main purpose of this activity.
Participants are lead by a specialized instructor responsible for
group guidance throughout the course.

35€

por pessoa / per Person
Local Melgaço
Place Melgaço
Participantes min. 6
Participants min. 6
Duração 3h
Duration 3h
Dificuldade Variável
Difficulty Variable
Horários
9h00 - 14h00
Schedules
9h00 - 14h00
Crianças + de 8 anos
Children + from 8 years
Equipamento
Fato de neoprene, colete,
pagaia e capacete
Equipment
Neoprene suit, life jacket,
paddle and helmet
Informações
Acompanhada de guia
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Toalha, fato de banho
Advised
Towel, swimming suit
Deve avisar os monitores
se não souber nadar
Warn the monitors if you
don’t know how to swim
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Paddle / Paddle
10€

por pessoa / per Person
Local Caniçada
Place Caniçada

Paddle /
Paddle

Participantes min. 1
Participants min. 1

Stand Up Paddle é provavelmente a modalidade do momento
em Portugal. O sucesso da prática pode ser explicado pelo facto
de ser fácil para qualquer pessoa deslizar sobre a água numa
prancha de paddle, que é extremamente estável e de grande
qualidade.
A atividade consiste apenas em permanecer de pé na prancha
e remar com um remo alto. Acompanhado por um instrutor
aprender a dominar esta atividade e percorrer os recantos da
Albufeira de Caniçada.
Atividade para toda a família.
Stand Up Paddle is probably the sport of the moment in Portugal.
The success of the practice can be explained by the fact that it is
easy for anyone to slide on the water on a paddle board, which is
extremely stable and of great quality.
The activity consists in just standing on the board and paddling with
a high paddle.
Accompanied by an instructor learn to master this activity and
discover the nooks and crannies of Albufeira de Caniçada.
Activity for the whole family.
Preço
Price
30min

1h

10€

18€

1h30

2h

30€

30€

a/l

a/l - Preço por aula / Price per lesson

Duração Variável
Duration Variable
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários A pedido
Schedules By equest
Crianças + de 7 anos
Children + from 7 years
Equipamento
Colete, remo e prancha
Equipment
Life jacket, paddle and
paddle board
Informações
Acompanhada de guia
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Toalha, fato de banho,
lanche e água
Advised
Towel, swimming suit,
snack and water
Deve avisar os monitores
se não souber nadar
Warn the monitors if you
don’t know how to swim
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Boia / Ski Tube

Desde / From 12,50€
por pessoa / per Person

Boias Radicais /
Ski Tube

Local Caniçada
Place Caniçada

Se gostava de experimentar voar, esta é a sua oportunidade!
Em bóias insufláveis rebocadas por barcos de alta velocidade, é
possível experimentar a adrenalina de um voo sobre a água.
Temos sempre algumas bóias diferentes por onde pode escolher,
desde bóias para várias pessoas a bóias individuais.
Venha mergulhar connosco!
If you enjoyed flying, this is your chance!
In ski tubes towed by high-speed boats, you can experience the
adrenaline of a flight over water.
We always have some different ski tubes to choose from ones that
takes several people to individual ski tubes.
Come and dive with us!
Preço
Price
2

3

4+

20€

15€

12,50€

pp

pp - Preço por pessoa / Price per Person

Participantes min. 2
Participants min. 2
Duração 10min
Duration 10min
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários A pedido
Schedules By equest
Crianças + de 12 anos
Children + from 12 years
Equipamento
Colete
Equipment
Life jacket
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado
apropriado e máquina
fotográfica
Advised
Appropriate clothing and
footwear and camera
Deve avisar os monitores
se não souber nadar
Warn the monitors if you
don’t know how to swim
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Barcos / Boats

Desde / From 40€
por Barco / per Boat

Barcos /
Boats

Local Caniçada
Place Caniçada

Para conhecer as paisagens a uma velocidade diferente (e sem
nenhum esforço físico), temos alguns barcos que podem ser
pilotados por si!
Depois de uma breve explicação e demonstração de como
conduzir o barco, pode partir para explorar a Albufeira.
Os preços incluem a gasolina e os coletes salva-vidas.
To know the views in a different speed (and without any physical
effort), we have some boats that can be piloted by you!
After a brief explanation and demonstration of how to drive the
boat, you can leave to explore the river.
Prices include gasoline and life jackets.

Preço
Price
Barco/Boat 5pax

Barco/Boat 8pax

1H

40€

50€

pb

4H

145€

185€

pb

8H

205€

245€

pb

pb - Preço por Barco / Price per Boat

Participantes min. 1
Participants min. 1
Duração 1h - 4h - 8h
Duration 1h -4h - 8h
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários A pedido
Schedules By equest
Crianças + de 2 anos
Children + from 2 years
Equipamento
Colete
Equipment
Life jacket
Informações
Atividade não
acompanhada por
monitor
Information
Activity not monitored
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
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Passeio de Barco /
Boat tour
Passeio de barco panorâmico pela Albufeira da Caniçada.
Poderá contar com a presença de um monitor para, ao longo
do percurso, relatar algumas informações essenciais acerca do
Parque Nacional Peneda-Gerês. Deste modo, enquanto que
aproveita as belas paisagens, também ficará a conhecer algumas
curiosidades locais.
Barco coberto com lugares sentados.
Capacidade para 54 pessoas.
Panoramic boat trip along Caniçada’s dam.
You can count with the presence of a monitor to report some essential
information about the Peneda-Gerês National Park along the way.
While enjoying the beautiful scenery, you will also get to know some
local curiosities.
Boat covered with seats.
Capacity for 54 people.
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6€

por pessoa / per person
Local Caniçada
Place Caniçada
Participantes min. 1
Participants min. 1
Horários A pedido
Schedules By equest
Horários 16h
Schedules 16h
Crianças Permite
Children Allows
Equipamento
Colete
Equipment
Life jacket
Informações
Passeio partilhado
Information
Shared tour
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info

Orientação / Outdoor orientation

Orientação /
Outdoor Orientation
Não se perca mais e torne-se um expert em orientação!
Esta atividade consiste em percorrer um determinado percurso,
estabelecendo a ligação entre vários pontos de passagem
obrigatória. Os praticantes desta modalidade terão de, com a
ajuda de um mapa e uma bússola, ultrapassar os obstáculos
naturais com que se poderão defrontar. No terreno, os pontos
de passagem obrigatória estão representados por um marcador
visível, e a ele anexado um alicate, que deverá ser utilizado pelo
praticante no seu cartão, com a finalidade de comprovar a sua
passagem por aquele mesmo ponto. Esta atividade pode ser
realizada de noite.
Don’t get lost anymore and become an orientation expert!
Orientation offers an opportunity to face new challenges and
to learn new skills. To get the most out of it you must work
cooperatively. The participants will have to find the best trajectory
with the support of a map and a compass, surpassing natural
obstacles that might appear. Along the way, compulsory passages
will have a marker with a plier to mark the player’s card as a proof
of its passage. Prior experience is not necessary, just a desire to
explore the great outdoors. It can be performed at night.

10€

por pessoa / per person
Local Campo do Gerês
Place Campo do Gerês
Participantes min. 6
Participants min. 6
Duração 3h
Duration 3h
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários
10h - 16h
Schedules
10h - 16h
Crianças + de 8 anos
Children + from 8 years
Equipamento
Mapas, bússola, balizas
de orientação, rádio
Equipment
Map, compass, guidance
beacons, radio
Informações
Acompanhada de monitor
Information
Monitor
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado
apropriado, protetor solar
Advised
Appropriate clothing and
footwear sunscreen
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Kart & Moto 4 / Kart & Quad

Desde / From 50€
por pessoa / per Person

Kart Cross /
Kart

Local Variável
Place Variable

Explore a beleza natural da região por caminhos e trilhos que
só os nossos guias locais conhecem. Desfrute em pleno de um
passeio de Moto 4 ou Kart Cross, visite aldeias,
locais de beleza única e fique a conhecer melhor a zona
envolvente do parque.
Acompanhado por guia irão percorrer vários locais em que
muitas vezes o único acesso é em veículos deste tipo.
Veículos automáticos.
Explore the natural beauty of the region off the beaten track that
only our local guides can show you. Ally adrenaline with sightseeing,
visiting traditional villages, natural sites and transitional areas
where you can see a balanced fusion between Man and nature,
and its influence on the landscape over the years.
The guide will take you through trails inaccessible to other types of
vehicles.
Automated vehicles.

Preço
Price
1h

1

2

50€

60€

pm4

2h

95€

105€

pm4

4h

190€

205€

pm4

8h

380€

400€

pm4

pmk -Preço por Kart / Price for Kart
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Participantes min. 1
Participants min. 1
Duração 1h - 2h - 4h - 8h
Duration 1h - 2h - 4h - 8h
Dificuldade Fácil
Difficulty Easy
Horários A pedido
Schedules By equest
Equipamento
Capacete
Equipment
Helmet
Informações
Acompanhada de guiada
Information
Guided
Extras
Transporte: Solicite
Informação
Extras
Transfers: Request
more info
Aconselhado
Roupa e calçado
apropriado, protetor solar
e máquina fotográfica
Advised
Appropriate clothing and
footwear, sunscreen
and camera
Restrições
Para conduzir é
obrigatório ter carta de
condução Cat. B
Restrictions
Compulsory to have Cat.
B. driver’s license
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Faça a sua reserva em:
Make your reservation at:

253 646 267 | reservas@pousadela.pt

