[NAG] nuno adriano guide
Caminhadas na Serra da Estrela
São vários programas de caminhada destinados aos verdadeiros amantes
da natureza pura, escondida e desafiadora. São garantidos momentos com
emoções à flor da pele para quem caminhar na natureza é sinónimo de um
estilo de vida e, ao mesmo tempo, factor de descoberta das riquezas
paisagísticas, naturais e culturais desta região tão rica a património natural.

Passo a passo vamos constatar autênticos tesouros naturais, provando que o
interior de Portugal tem relíquias que urgem serem mostradas, reveladoras de
um país multifacetado e que reúne tudo o que um pedestrianista ambiciona
nas suas viagens. Cada percurso será um percurso diferente, apelando a
todos os nossos sentidos e esperando sempre o “click” da nossa máquina
fotográfica.

PREÇÁRIO/CAMINHADA
1/2 dia

€ 77,50 (grupo máximo de 8 pessoas/guia)

1 dia

€ 136,00 (grupo máximo de 8 pessoas/guia)

Obs.

Seguro de acidentes pessoais obrigatório: + € 1,25 / pessoa / dia
Atenção: necessário o envio da lista de clientes com o nome e data de nascimento.

Informações:





O serviço de guia inclui: IVA à taxa legal em vigor; guia | NAG –
Animactiva; coffee break a meio do percurso; abastecimento líquido
durante a caminhada (água).
Serviço de animação turística mediante disponibilidade e reserva
prévia, bem como sujeito às condições meteorológicas existentes. Para
informações mais completas sobre este serviço é favor contactar
directamente a | NAG – Animactiva através:
- Tlm: (+351) 919 462 183 / 916 875 900
- E-mail: nuno.adriventura@gmail.com
Para ficar a par das novidades da | NAG, pode consultar a página do
facebook.com/nuno
adriano
guide
ou
a
página
do
instagram.com/nunoadrianoguide.

| (+351) 919 462 183 / 916 875 900
| nuno.adriventura@gmail.com
| facebook.com/nunoadrianoguide
| instagram.com/nuno adriano guide

Em parceria com:

RNT n.º 47/2011

[NAG] nuno adriano guide

| (+351) 919 462 183 / 916 875 900
| nuno.adriventura@gmail.com
| facebook.com/nunoadrianoguide
| instagram.com/nuno adriano guide

Em parceria com:

RNT n.º 47/2011

