PENELA

Visita guiada à Gruta Soprador do Carvalho no CISED em dois turnos (9-13h e 1418h), para grupos de oito participantes (no máximo). Local: CISED, Aldeia de
Algarinho, Ferrarias (Penela). A visita à Gruta Soprador do Carvalho pressupõe o
contacto dos participantes com a água, pois a progressão ocorre ao longo de um rio
subterrâneo. Tempo máximo previsto dentro da gruta: 2h30. Hora final prevista para
o términus da experiência (após duche): 13h ou 18h. Temperatura média na gruta:
16º aproximadamente.
Duração: 3h – 2 turnos (9-13h e 14-18h). Cada turno com 8 participantes no máximo.
Ponto de encontro: 9h ou 14h – CISED, Aldeia de Algarinho, Ferrarias (Penela).
Coordenadas: 39°59'00.1"N 8°23'03.5"W

Preço por pessoa: 25€. Para crianças entre os 5 e os 16 anos o preço é 16€. As
crianças têm obrigatoriamente de ser acompanhadas por um adulto. Inclui seguros,
equipamentos e monitores.
Número mínimo de participantes: 4 paxs. Oferta da reportagem fotográfica da
actividade.
Equipamento técnico disponibilizado: fato técnico, galochas (nº 34 ao 46), capacete
com iluminação frontal e duche quente no final.

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 de todos os participantes por e-mail (geral@transserrano.com) até 2
dias antes.

Existe a possibilidade de cancelar a actividade em caso de precipitação elevada nos
três dias anteriores à visita ou previsão de precipitação para o dia da visita e nível de
água no interior da gruta acima do nível de segurança. Neste caso, só podemos
confirmar a atividade 5 dias antes.

• Trazer roupa adequada para vestir por baixo da roupa técnica, bem como meias para calçar com as galochas disponibilizadas;
• A roupa própria vestida por baixo do fato técnico poderá ficar inutilizada / manchada definitivamente;
• Trazer toalha, chinelos e outros acessórios de higiene pessoal para o duche (shampoo, gel duche, secador);
• Assegurar que traz uma muda total de roupa;
• Trazer um saco para acondicionar a roupa suja no final;
• As crianças com número de calçado inferior ao tamanho 34 devem trazer botas / galochas / sapatos fechados, próprios para sujar;
• As crianças com menos de 1,50 poderão fazer a visita de barco. Para isso, para além dos sapatos, devem trazer roupa prática mais
quente (por ex. camisola polar e calças de fato de treino).
•
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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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