Rio Ceira
Góis

Caminhada aquática pelo leito do rio Ceira. Este rio possui uma galeria ripícola bem
preservada. Tem início na albufeira da Central Hidroeléctrica do Monte Redondo. O
percurso inclui a passagem e transposição de alguns açudes e rochas através de
saltos. Junto à Central referida existe uma espectacular queda de água. A parte final
do percurso pode ser feita a nadar ou a pé pela margem. Termina na Praia Fluvial do
Pego Escuro, onde existe a possibilidade de salto com uma corda a partir de um
amieiro na margem do rio. Este sector do rio é sem dúvida o mais espectacular, pois
tem uma paisagem envolvente muito exuberante. Durante o percurso é possível
efetuar apneia. Esta actividade é uma forma de canyoning mais suave, permitindo a
iniciação à modalidade. Requer alguma destreza e resistência física.
Duração: Cerca de 4/5 horas.
Ponto de encontro: 9h30 - Parque de estacionamento da Praia Fluvial do Pego
Escuro.
Coordenadas: 40°09'03.9"N 8°06'45.5"W

Preço por pessoa: 20€. Inclui: fato e meias de neoprene, capacete, seguros e
enquadramento por monitores experientes. Disponibilizamos alguns óculos e tubos de
apneia para o grupo. Número mínimo de participantes: 6 pessoas.
Oferta da reportagem fotográfica da actividade.

Esta actividade requer transferes em viatura própria e da empresa, entre o ponto final
e inicial (cerca de 2km), que serão explicados e acompanhados pelos monitores, no
próprio dia.

Para efetivar a inscrição, bastar indicar um nome e um contacto telemóvel. Deve ser
feito um adiantamento de 50% da reserva até 5 dias antes da actividade, para o IBAN
PT50004534534027764108953,
enviado
o
comprovativo
por
e-mail
(geral@transserrano.com). É obrigatório o envio da lista de nomes completos e data
de nascimento, para efeitos de seguro, assim como os tamanhos do corpo (altura e
peso) para os fatos de neoprene e o tamanho do pé para as meias de neoprene, de
todos os participantes por e-mail (geral@transserrano.com ) até 2 dias antes.

Deve trazer água e almoço ligeiro: sandes, fruta, barras energéticas, frutos secos etc. É necessária trazer calçado para andar na
água: ténis ou sapatilhas ou botas com sola grossa e rugosa (não trazer sandálias ou sapatilhas de neoprene).
O calçado é da responsabilidade dos participantes. Podem trazer camisola de Lycra (para usar de baixo do fato de neoprene). A
organização tem mochilas estanques para trazer o almoço dos participantes, mas a quantidade deve ser moderada. Sugerimos que
os participantes comam algo antes da caminhada para não ter de carregar tanto peso durante a actividade. É importante trazer
protetor solar. Quem usar óculos graduados deve aplicar um cordão para estes andarem mais seguros.
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 Almoço volante individual: saco individual com 1 croissant misto, 1 barra, 1 fruta,
1 água. Preço por pessoa: 2,5€ (mínimo de 10 pagantes);
 Refeição em restaurante (Góis): ementa com sopa, prato, sobremesa, bebidas e
café. Preço por pessoa: desde 10€.

Poderá encontrar mais programas no nosso site
http://www.transserrano.com/, ou nas redes sociais:
Facebook https://www.facebook.com/TransSerranoAventura/ou Instagram
https://www.instagram.com/trans_serrano/

 Os valores incluem: a) seguro de acidentes pessoais: cobertura de morte ou
invalidez permanentes de 20.000€ e despesas de tratamento de 3.500€ (apólice
202126631, Allianz Portugal); b) seguro de responsabilidade civil: cobertura de
75.000€ por sinistro (apólice 203249524, Allianz Portugal).
 Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa em vigor.
 A Trans Serrano reserva-se o direito de cancelar ou alterar a atividade, sem aviso
prévio, desde que as condições climatéricas, as condições físicas ou outras coloquem
em perigo a segurança dos participantes.
 Em caso de não comparência ou desistência nas 24 horas antecedentes à
atividade, sem qualquer tipo de notificação, a Trans Serrano reserva-se no direito de
reter ou exigir o pagamento de 50% do preço da atividade.
 Em caso de litígio, o consumidor pode recorrer ao CACRC (Centro de Arbitragem
de Conflitos de Consumo da Região de Coimbra), no site
www.centrodearbitragemdecoimbra.com e sede na Av. Fernão Magalhães, N.º 240,
1º,
3000-172
COIMBRA,
telefone
239 821690,
email
gera@centrodearbitragemdecoimbra.com ou diretamente no Livro de Reclamação
On-line.Mais informações no portal do consumidor www.consumidor.pt .
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