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RNAVT 6671

PROGRAMA:
Partida dos locais de origem em autocarro turismo com
direção ao CENTRO DA VILA DO PARQUE NATURAL DO
GERÊS, classificado como Reserva Mundial da Biosfera
da UNESCO. De seguida realizaremos um passeio em
jipes de 4 ou 6 pessoas/cada pela Vila do Gerês, Voltas
de São Bento, Lamas, Aldeia do Campo do Gerês,
Vilarinho das Furnas, Mata de Albergaria, Portela do
Homem, Portela de Leonte, Pedra Bela, Cascata do Arado, Aldeia da Ermida e Cascatas do Tahiti. O passeio tem
duração de 04h00 e é acompanhado por guias locais com paragens para pequenas caminhadas, apreciar a natureza
do alto dos Miradouros e possibilidade, dependendo das condições de segurança, mergulhar na Praia Fluvial da
Barca no Rio Caldo. Almoço durante as visitas (não incluído) em pleno coração do Parque Natural do Gerês
(sugerimos que leve o seu picnic/almoço). Em hora a determinar, regresso aos locais de origem. Fim da viagem e dos
nossos serviços.
NOTAS: Obrigatório levar máscara; todos os nossos parceiros (autocarros, hotéis, guias e demais prestadores de serviços)
cumprem todos os requisitos de segurança e higiene obrigatórios - Selo Clean & Safe; os pagamentos nos museus/monumentos
devem ser feitos com cartão multibanco/crédito, as visitas devem obedecer às diretrizes da DGS, como por exemplo, as restrições
em número mínimo e o distanciamento social. Nos destinos com praias de banho, deve observar as regras de ocupação e utilização
no contexto da pandemia da doença COVID – 19, nos termos do Decreto-Lei nº 24/2020.

O PREÇO INCLUI: Circuito em autocarro de turismo; passeio de jipe no Parque Natural do Gerês com guia local;
acompanhamento por um representante da Agência; seguro de assistência em viagem e IVA. O PREÇO NÃO INCLUI:
Opcionais, extras de carácter pessoal, entrada em museus/monumentos e tudo o que não estiver devidamente
especificado em “o preço inclui”. A Agência reserva-se no direito de mudar ou inverter a ordem do programa de
visitas em benefício dos clientes. A viagem realiza-se com um mínimo de 30 participantes.
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