Rafting e Visita a Aldeia
de Drave
23 a 25 Abril 2021

O Rafting consiste na descida de um rio de águas bravas num barco pneumático.
É um desporto de equipa onde todos têm como objetivo orientar um barco em águas tumultuosas.
O Rio Paiva é excelente para a prática de águas bravas, intercalando rápidos cheios de
adrenalina, com troços calmos e relaxantes onde podemos desfrutar da natureza, e preparar o
próximo rápido. Sendo um rio de montanha, o Paiva corre forte durante o Inverno e faz as
delícias dos adeptos das águas bravas.
Sexta-feira – 23 de Abril

- Saída de Lisboa - 18.00h - Partida em direção a A1- Norte,

paragem para jantar na área de serviço da Mealhada, seguimos até Arouca - Chegada às 23:30h.
Alojamento.
Sábado – 24 de Abril - Pequeno-Almoço - 8.30h - Saída para a atividade de Rafting (inclui
pequeno lanche). Jantar e Alojamento.
Domingo – 25 de Abril - Pequeno-Almoço - 8.30h – Trekking a Aldeia de Drave - Arouca – Na
Aldeia faremos o nosso Pic-Nic -De tarde regresso a Lisboa, hora prevista de chegada a Lisboa
às 20:00h.
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Trekking até a Aldeia de Drave - Arouca

"Aldeia de Drave ou Aldeia Mágica , é uma aldeia abandonada entre a Serra da Freita e

Serra de S.Macário e Serra da Arada , é uma aldeia de Xisto de onde só se chega a pé e a
aldeia mais próxima fica a 4Km , Regoufe que tem umas Minas Abandonadas de Metais , é
local que faz parte do Geopark de Arouca desde 2009 .A Aldeia neste momento é
administrada pelos corpo Nacional de Escuteiros ."
Equipamento a Levar: Roupa de reserva para o rafting, botas caminhada, blusão corta
vento e chuva, polar, pequena mochila, água e pequenos suplementos alimentares.

Preço - 240 euros. Inclui: Transporte, 2 noites de dormida com 1 jantar , 1 almoço
Pic-Nic e 2 pequenos-almoços, seguro de atividade, todo o equipamento necessário à

atividade de rafting, capacete, fato, colete. Alojamento de 2 noites em quarto duplo ou
triplo em Turismo Rural. Acompanhamento de monitores no rafting. E trekking na Aldeia
de Drave.
Transporte próprio: 200 euros

Inscrição : Para reserva de lugares inscrição com 100 euros de sinal para
reserva alojamento.
Nota: Caso não existam as condições do caudal do rio para o rafting opta-se por
canoa-raft.
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