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TODOS OS DIAS

ARCOS DE VALDEVEZ
Full day TOUR

NATUREZA E AVENTURA PARA TODOS

DURAÇÃO 8H

PICK UP 09H00 | DROP OFF 18H00

DESTAQUES
· Rota Panorâmica do Concelho de Arcos de Valdevez 

  (Vale do Vez e Parque Nacional Peneda-Gerês)

· Visita a Sistelo, Miranda, Soajo, Mezio, Ermelo

· Almoço restaurante tradicional

· Experiência Rapel

· Experiência Passeios de bicicleta

· Experiência Arborismo

PERFIL
Nível de dificuldade físico: fácil

Nível de dificuldade técnico: fácil                

INCLUÍDO
     Van e guias

     Pick-up e drop-off no alojamento (Arcos de Valdevez)

     Visitação de Sistelo, Soajo, Miranda, Ermelo, Mezio

     Almoço (bebidas incluídas)

     Experiência Passeio em bicicleta

     Experiência Rapel

     Experiência Arborismo

     Seguros e Taxas             

DESTAQUES
    O TOUR ARCOS DE VALDEVEZ NATUREZA E AVENTURA, de dia inteiro, será a bordo de uma van

confortável, acompanhado pelos nossos guias que irão personalizar a sua experiência ao máximo,

tanto na visitação de locais de privilegiada beleza natural e histórica como na execução de

atividades de aventura.

  Descubra os mais belos miradouros do Vale do Vez e Parque Nacional da Peneda-Gerês,

monumentos históricos e naturais dispersos por um concelho rico em história, natureza e cultura,

como por exemplo as paisagens de Sistelo, Rio Vez, Soajo, Mezio, o Paço de Giela, o Mosteiro de

Ermelo, os Espigueiros do Soajo, locais de instalação dos fortes dos primórdios da nossa

nacionalidade, monumentos megalíticos, entre outros. 

     Faremos o pick up e drop off no seu alojamento.

    Ao longo do nosso tour de 8 horas percorreremos uma vasta área do concelho, ao longo da qual,

também iremos explorar em bicicleta pequenos percursos que nos levarão a locais de privilegiada

beleza. Faremos uma outra paragem para viver a experiência de um rapel com uma vista magnífica.

De tarde continuaremos a nossa imersão na natureza de Arcos de Valdevez, mais uma vez com a

realização de pequeno percurso em bicicleta e a realização de uma experiência de arborismo.

   Venha connosco e AVENTURA-SE na NATUREZA, história, tradição e gastronomia do Concelho

de Arcos de Valdevez.     

PREÇO
2 a 4 pessoas    - 100€/PAX

5 ou + pessoas -    85€/PAX RNAAT N.º 68/2007


