Preços Especiais para Grupos de JOVENS

Preços genéricos (existe a possibilidade de programas e orçamentos à medida)
Válido para todo o ano, exceto fins-de-semana de Junho, Julho e Agosto, época em que se aplica a tabela PVP.
As atividades são gratuitas para os adultos/professores num rácio de 1 adulto por 10 crianças.

Escolhe a Tua AVENTURA

Preço por pax consoante grupo

+10

+20

17,5€

15€

15€

12,5€

+30

+40

+50

13€
12€
Sob consulta
20€ / 10€ / 5€
Sob consulta

11€

CANOAGEM (kayak bilugar)
Rio Mondego (Penacova-Misarela) - 15 km - inclui monitores, equipamento e seguro
Outros Rios – Alva, Alvoco, Ceira, Tejo, Vouga, Zêzere
Aluguer de canoa c/colete e pagaia (preço por canoa) - Rio Ceira (Góis) – 6h / 3h (meio dia) / 1h
Aluguer noutros rios

PAINTBALL
Num cenário de pinhal, organizamos 3 a 4 jogos de paintball. Inclui os marcadores, botija de ar
comprimido, máscaras, 100 bolas, protecção de pescoço e fato camuflado individual. Fornecemos
coletes para mulheres.

11€

10,5€

10€

Só podem jogar até 30 paxs em simultâneo. Com mais de 30 paxs oferecemos tiro ao alvo e as equipas rodam).

Cada carregamento adicional de 100 bolas
Cada caixa c/ 2000 bolas
Outros campos no país por proposta dos clientes / nossa

5€
70€
Sob consulta

CAMINHADA AQUÁTICA
Caminhada aquática pelo leito do rio Ceira, um rio que tem uma galeria ripícola bem preservada. Tem
início na Ponte do Colmeal / numa espectacular praia fluvial. Inclui a transposição de alguns açudes
através de saltos. É possível ver antigos moinhos, lagares de azeite, muros de propriedades agrícolas
e pontes, feitos em xisto e lousa. Termina na Cortada do Colmeal, onde encontramos um pequeno,
mas espectacular túnel e um majestoso um poço de água que permite vários saltos e mergulhos.

15,5€

14,5€

14€

13€

12€

25€

21,5€

18,5€

17,5€

16,5€

13,5€

12,5€

15€

14€

CANYONING
Ribeira da Pena (Góis) - Actividade que envolve a descida de rios com recurso a saltos, destrepes,
tobogans e travessias por dentro de água. Equipamento incluído: Fato completo de neoprene,
capacete, arnês, seguro e enquadramento por monitores experientes.
Outros locais

Sob consulta

ESCALADA, RAPEL e SLIDE
Na praia fluvial de Góis ou na zona da Candosa (Vila Nova do Ceira) num cenário único. Fornecemos
equipamento e monitores especializados.
Outros locais

22,5€

16,5€

14€
Sob consulta

CAÇAS AO TESOURO
Góis - Multiactividade (slide, rapel, btt, tiro ao alvo, tirolesa e canoagem, ou outros) com recurso a
pistas, enquadrado por um enredo específico dos romanos
Outros locais

22,5€

17,5€

16€
Sob consulta

OUTRAS ACTIVIDADES
BTT – percurso guiado a definir consoante dificuldade pretendida (apenas 25 em btts em simultâneo)
Aluguer de BTT em Góis – 6h / 3h (meio dia) / 1h
Aluguer de BTT noutros locais
Orientação pedestre ou em btt – recurso a cartas militares e bussola
Peddy papper
Caminhadas interpretativas com guias especializados

17,5€

14,5€

13,5€ 12,5€
15€ / 10€ / 5€

12€

Sob consulta
10€

7€

6,5€

6€

5€
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Escolhe a Tua DESCOBERTA

Preço por pax consoante grupo

+10

+20

+30

+40

+50

17,5€

15€

12,5€

11,5€

10€

17,5€

15€

12,5€

11,5€

10€

12,5€

12€

11€

10€

9€

12,5€

10€

9€

8€

7,5€

12,5€

10€

9€

8€

7,5€

12,5€

10€

9€

8€

7,5€

ATELIER DA BROA E DO QUEIJO
Participa no processo artesanal de fabrico de broa de milho e centeio e queijo de cabra. O centeio e o
milho são os cereais principais produzidos desde há séculos. Os queijos são feitos com leite de cabra
dos rebanhos da aldeia. Inclui visita guiada à aldeia e núcleo sede do Eco-Museu Tradições do Xisto

ATELIER DO MEL
Visita a um apiário na Aldeia de Aigra Nova, com participação em todo o processo de recolha,
transporte, extração e prensagem do mel. De seguida, será realizado, um workshop onde os
participantes vão aprender a fazer licor de mel, com prova de filhós com mel.

JOGOS TRADICIONAIS
Organização de jogos tradicionais (argolas, bilros, corda de tração, sacos, tiro com arco, corrida de
aros, jogo do burro, entre muitos outros)

ATELIER DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Visita a Maternidade de Árvores, conhece as espécies características da nossa floresta primitiva, as
diferentes técnicas de reprodução, distingue espécies autóctones de espécies invasoras, participa em
atividades práticas do viveiro

OBSERVAÇÃO DE VEADOS NA SERRA DA LOUSÃ
BRAMA DOS VEADOS - Época de acasalamento / brama. Observação de trilhos, alimentação,
marcações territoriais, dejetos, observação direta e audição dos bramidos. Acompanhamento por
técnicos. Binóculos para observação. Época: Set-Out. Inscrições limitadas
NA ROTA DOS VEADOS: Observação de trilhos, marcações territoriais, dejetos, etc.

Actividades CARBONO ZERO – PLANTAÇÃO DE ÁRVORES
Se pretender que da sua atividade seja apagada a pegada ecológica, é possível organizar uma plantação de árvores, pelo preço único de 15€ por
participante. Desta forma planta árvores na Rede Natura da Serra da Lousã e contribui p/o Fundo de Conservação da Natureza

PEÇA INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS DESTES PROGRAMAS

ALOJAMENTO NO GÓIS CAMPING
O Parque de Campismo de Góis é gerido pela Trans Serrano. Para grupos de jovens e estudantes que façam actividades com a Trans Serrano
temos um desconto de 10% na estadia do Góis Camping. Em época baixa e com grupos grande, o desconto pode ser majorado.
Opções de alojamento em Góis:
Residência de Estudantes - Preços especiais para estudantes - contactar CM de Góis – 235 770 110 ou correio.gap@cm-gois.pt
Camaratas da ADIBER – 20€ por pessoa / diária com alojamento, pequeno-almoço, almoço e jantar
Góis Camping – Parque Municipal de Campismo - 961 401 859 / 235 772 034 ou geral@goiscamping.com
Locais para acampamentos/acantonamentos de Escoteiros/Escuteiros – contactem-nos.
Outras condições:
Seguro de acidentes pessoais: inclui cobertura de morte ou invalidez permanentes de 20.000€ e despesas de tratamento de 3.500€
(apólice 202126631 – Allianz Portugal). Seguro de responsabilidade civil: inclui cobertura de 75.000€ por sinistro (apólice 95/934311 –
Liberty Seguros, SA).
Forma de pagamento: 50% adiantamento até cerca de 5 dias antes (através de transferência para IBAN - PT50004534534027764108953
CCAM – apresentar comprovativo), restante na data da actividade.
Aos preços acresce IVA à taxa em vigor.
Em caso de não comparência ou desistência nas 24 horas antecedentes à actividade, sem qualquer tipo de notificação, a Trans Serrano
reserva-se no direito de reter ou exigir o pagamento de 50% do preço da actividade.
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