
AS 10 MELHORES 
EXPERIÊNCIAS
AO AR LIVRE PARA  
CONHECER A REGIÃO



SELECIONE O 
DESTINO PARA 
VIVER A NATUREZA:



TRÁS-OS-MONTES



01
Tour de Polaris  
pelas Aldeias do Alvão

TOP 10 NATUREZA -  TRÁS-OS-MONTES

Desfrute da natureza em pleno ao volante de um Polaris enquanto visita algumas 
das aldeias típicas da Serra do Alvão. Durante o percurso terá oportunidade de 
observar o Cai D’Alto. Uma cascata de 60 metros no Rio Poio, um dos menos 
poluídos da Europa e um tesouro da aldeia da Cerva. A visita continua e desbrava 
a história e beleza da região. A segunda paragem leva-o a conhecer a história de 
Ribeira de Pena. Esta será uma viagem inesquecível, onde o verde da montanha 
contrasta com o azul do céu. 

DURAÇÃO

2 horas e 30 minutos
LOCALIZAÇÃO

Ribeira de Pena

Nota: obrigatória carta de condução para conduzir 
o veículo de todo o terreno.

Valor: 125€ p/ carro (mínimo de 2 carros)

INCLUÍDO: guia experiente, seguros, água e suplemento alimentar.

https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 NATUREZA – TRÁS-OS-MONTES

Valor: 55€ p/ pessoa (mínimo 6 participantes)

À descoberta do Geopark 02

A visita começa em Macedo de Cavaleiro. É acompanhada por um geólogo 
que vai ajudar a explorar os sítios de interesse geológico do Georpark Terras 
de Cavaleiros. Se é um apaixonado por geologia e pela cultura popular, esta é 
a atividade ideal para si porque irá combinar a ciência com o saber popular de 
fazer pão caseiro (workshop). Vai ainda deliciar-se com o almoço num restaurante 
local ou um agradável piquenique. A visita continua depois do almoço e, desta 
vez, é hora de visitar a aldeia de Podence, com a entrada na Casa do Careto e a 
oportunidade de conhecer algumas das oficinas de máscaras e trajes. Terminará o 
dia a bordo de um cruzeiro, com um lanche especial e umas vistas incríveis para a 
albufeira do Azibo. 

DURAÇÃO

8 horas
LOCALIZAÇÃO

Macedo de Cavaleiros

INCLUÍDO: equipamento necessário para realizar a atividade, guia experiente, seguro, 
almoço, workshop, visita à Casa do Careto e lanche.

https://onortelaemcima.pt/
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Valor: 45€ p/ pessoa

Rota da Cidadelha- Vinhais 03

É em pleno Parque Natural de Montesinho, na vila de Vinhais que se situa o planalto 
da Cidadelha (ou Ciradelha), um local a 1020 m de altitude, onde terá uma vista 
privilegiada. Neste percurso irá ter a oportunidade de conhecer antigos fornos 
comunitários (fornos de Cal de Dine), Serra da Coroa, Parque Biológico de Vinhais, 
Centro de Interpretação da Natureza do parque, Castelo de Vinhais e observação 
de fauna e flora. 
Aventure-se por terras transmontanas e conheça tesouros guardados há gerações.

DURAÇÃO

5 horas e 30 minutos
LOCALIZAÇÃO

Cidadelha, Vinhais

INCLUÍDO: guia experiente, pequeno-almoço ou lanche, visita aos principais locais históricos em 4x4. 

https://onortelaemcima.pt/
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Valor: 40€ p/ pessoa

Equitação e Cruzeiro 04

Comece por descobrir o melhor de Trás-os-Montes a cavalo e termine com um 
saboroso aperitivo/ lanche a bordo de uma embarcação ecológica. 
No Centro Hípico, em Macedo de Cavaleiros, pode escolher a experiência que quer 
ter. Experimentar um batismo a cavalo, uma aula no picadeiro, um passeio pela serra 
ou andar de charrete. Qualquer uma destas opções vai harmonizar o seu dia com a 
natureza. Renda-se ao seu fiel companheiro de quatro patas.  
De seguida, é hora de mergulhar nas águas límpidas e tépidas da Albufeira do Azibo 
e de conhecer o lado mais selvagem e natural desta zona protegida.
De que está à espera? Parta connosco à descoberta.

DURAÇÃO

2 horas e 30 minutos a 4 horas
LOCALIZAÇÃO

Macedo de Cavaleiros

INCLUÍDO: equipamento necessário para realizar a atividade, seguro e aperitivo. 

https://onortelaemcima.pt/
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LOCALIZAÇÃO DURAÇÃO

Conheça um dos segredos mais bem guardados do país, as suas aldeias, lendas, fauna 
e flora. Esta é uma atividade para descobrir o Parque Natural de Montesinho em pleno 
pela multiplicidade de experiências que oferece. Surpreenda-se com a arquitetura da 
aldeia de Montesinho. Visite as quedas de água, o antigo viveiro de Trutas, a passagem 
pelas barragens, as vistas panorâmicas de Lama Grande e saboreie um licor tradicional. 
Seja testemunha da identidade única e da ruralidade deste território. 

Aula de Equitação 05

Descubra a magia da equitação na tranquila aldeia de Mascarenhas. Só terá de 
eleger o local: no picadeiro, ao ar livre, ou aventurar-se na zona de treino de saltos. 
A aula será adaptada às as suas necessidades e preferências, pelo que esta é uma 
atividade para todos. 

Valor: 40€ p/ hora 

Valor: 30€ p/ pessoa

DURAÇÃO

1 hora
LOCALIZAÇÃO

Mirandela

INCLUÍDO: acompanhamento profissional.

INCLUÍDO: guia experiente, pequeno-almoço e prova de licor tradicional.

06
Descobrir o  
Parque de Montesinho

3 horas e 30 minutosBragança

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/
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3 horas
LOCALIZAÇÃO DURAÇÃO

Venha descobrir os mais belos recantos de Trás-os-Montes com um guia local. Este 
percurso por uma das zonas mais surpreendentes de Mirandela vai conjugar o 
património Natural com o património cultural das aldeias de Vilaverdinho e Romeu. 
Vai conhecer uma das maiores manchas de sobreiros da Europa, parte integrante do 
Sítio Romeu da Rede Natura 2000.

4x4 em Rio de Onor 07

Visite uma das aldeias eleita pelas 7 Maravilhas de Portugal numa viatura 4x4. Esta 
é uma aldeia muito peculiar, dentro do Parque Natural de Montesinho, que emerge 
sob a água. O percurso, com início em Bragança, vai passar pela aldeia de Gimonde 
em direção a Rio de Onor e aí fará uma caminhada pelas ruas históricas. Pode visitar 
Casa da Máscara e a Casa do Touro. No regresso terá ainda uma visita à aldeia de 
Varga. Com esta visita poderá ver os exemplo de arquitetura popular transmontana, 
verdadeiros testemunhos da identidade original e a ruralidade desta região. 

Valor: 15€ p/ pessoa (mínimo 4 participantes)

DURAÇÃO

3 horas e 30 minutos
LOCALIZAÇÃO

Rio de Onor, Bragança

Valor: 30€ p/ hora 
INCLUÍDO: acompanhamento profissional.

INCLUÍDO: guia especializado e seguros.

08
Passeio  
Pedestre- Quadraçal

Mirandela

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/
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Cicloturismo

Passeio de Burro

09

10

Conheça o Ecopark do Azibo através de um passeio de bicicleta e descubra as 
paisagens agrícolas do nordeste transmontano. Sobre duas rodas irá percorrer 
caminhos de terra batida, conhecer as maravilhosas praias da Albufeira, 
miradouros e observar a diversidade de fauna e flora desta área protegida.  
Esteja em contacto com a natureza e sinta o prazer de conduzir uma bicicleta de 
todo-o-terreno. 

Descubra um dos locais mais genuínos e mais bem preservados de Portugal com um 
amigo de 4 patas. Esta atividade é dirigida a um público mais pequeno e dá a conhecer 
a importância da preservação destes animais afáveis.  O caracter lúdico, educativo e 
cultural desta experiência convida-o a conhecer o Parque Biológico. 
Venha com a sua família desfrutar de um agradável momento.

DURAÇÃO

DURAÇÃO

mais de 2 horas

10 minutos

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Macedo de Cavaleiros

Vinhais, Bragança

Valor: 15€ p/ pessoa

Valor: 3€ p/ criança

INCLUÍDO: equipamento necessário para realizar a atividade.

INCLUÍDO: técnico experiente.

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


DOURO



TOP 10 NATUREZA – DOURO

Uma Grande Caminhada  
através das Vinhas

Passeio BTT

01

02

LOCALIZAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

Peso da Régua 

Peso da Régua

Parta à descoberta do melhor do Vale do Douro, através de uma revigorante caminhada. 
Durante o percurso terá a oportunidade de observar de perto as quintas produtoras do 
famoso Vinho do Porto. Sempre com a companhia do rio Douro. Será ainda possível 
fazer uma paragem no topo do vale para repor energias e desfrutar de um belo almoço. 
Esta é uma caminhada exigente a nível físico. Pelo que será aconselhável apenas a 
caminhantes experientes e preparados para um trilho bastante inclinado. 

Venha descobrir os encantos da cidade da Régua enquanto se exercita numa 
bicicleta de montanha. Respire o ar puro do Douro e sinta a magia das paisagens 
vertiginosas das vinhas. Esta é a oportunidade de conhecer o Douro de uma forma 
única em perfeita harmonia com a natureza envolvente, ao mesmo tempo que 
desfruta de um percurso desafiante em bicicleta.

DURAÇÃO

DURAÇÃO

6 horas

2 horas e 30 minutos

Valor: a partir de 50€ p/ pessoa (mínimo de 2 participantes)

Valor: a partir de 52€ p/ pessoa (mínimo de 4 participantes)

INCLUÍDO: almoço e acompanhamento de guia experiente

INCLUÍDO: guia experiente, equipamento necessário à realização da atividade e seguros.

Opcional: bilhete de comboio de ida e volta por 20,80€ por pessoa.

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/
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Viaje no tempo e conheça de perto a paisagem vinhateira, Património Mundial da 
Unesco. Na Régua, a animação está garantida com o grupo de música e cantares 
tradicionais da região. O percurso continuará junto ao rio até à estação de Pinhão, 
 onde irá parar, desta vez para admirar os famosos azulejos e assistir ao abastecimento 
de água à locomotiva a vapor do início do século XX. A viagem segue até ao Tua, onde 
terá tempo para fazer o registo da paisagem e de relaxar enquanto a locomotiva a vapor 
faz as manobras de inversão.  Brinde com um Porto à beleza dos socalcos. 

Este percurso circular guiado começa na antiga estação de caminhos de ferro  
de Abreiro, onde outrora paravam os comboios vindos de Bragança ou de Foz Tua. 
As paisagens e cenários idílicos estão prometidos. Os pontos altos do trilho são 
 a passagem pela Ponte do Diabo e o Miradouro do Vale do Tua. 

Caminhada no Vale do Tua 04
LOCALIZAÇÃO 

Parque Natural Regional do Vale do Tua 
DURAÇÃO

4 horas e 30 minutos 

Comboio histórico do Douro 03
LOCALIZAÇÃO 

Peso da Régua
DURAÇÃO

3 horas 

Valor: a partir de 35€ (mínimo 4 participantes)

Valor: 45€ p/ pessoa

INCLUÍDO: degustação de vinho do Porto, animação a bordo e bilhete de ida e volta.

INCLUÍDO: guia experiente e seguros.

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/
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Explore a aldeia vinhateira de Provesende e o coração do douro, com uma caminhada 
guiada de 6 km. O percurso inicia-se num planalto com uma vista panorâmica. Depois, 
vai sempre a descer até a Ponte Romana do Pinhão.  Este é um percurso relativamente 
fácil e, por essa razão, perfeito para se fazer em família. 

Se procura um trilho no Alto Douro Vinhateiro para calcorrear os seus centenários 
socalcos e ter as melhores vistas saiba que temos a opção ideal para si. O trilho 
do Vinho do Porto é circular e vai proporcionar-lhe uma experiência única. Com o 
guia vai percorrer 7 km panorâmicos por cénicos caminhos, bordados pelos muros 
das famosas quintas e acompanhados pelas empolgantes margens do rio Douro. 

Caminhos do Vinho do Porto 06
LOCALIZAÇÃO 

Samodães, Lamego
DURAÇÃO

3 horas e 30 minutos 

Valor: a partir de 35€ (mínimo 4 participantes)

Valor: a partir de 35€ (mínimo 4 participantes)

INCLUÍDO: guia experiente e seguros.

INCLUÍDO: guia experiente e seguros.

1 hora e 30 minutos
LOCALIZAÇÃO DURAÇÃO

05
Caminhada de Provesende  
ao Pinhão 

Provesende

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/
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Já ouviu os sons inspiradores e testemunhou a diversidade de animais do Douro Superior 
e Douro Internacional? A pé, de canoa, de bicicleta ou de jipe poderá comtemplar a 
natureza e estimular os seus sentidos. Visita acompanhada por um guia. Explore os trilhos 
e caminhos do Vale do Douro ao mesmo tempo em que observa as aves rupícolas do 
Douro. A cegonha preta, os grifos, o abutre do Egipto, entre muitas outras espécies. 

Valor: 25€ p/ pessoa (mínimo 4 participantes)

INCLUÍDO: guia experiente e seguros.

4 horas
LOCALIZAÇÃO DURAÇÃO

07
Observação  
de Fauna e Flora

Torre de Moncorvo

https://onortelaemcima.pt/
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O Douro é um destino que combina dois locais fantásticos Património da 
Humanidade, o Alto Douro Vinhateiro e os Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre. 
A nossa proposta é que conheça o Douro Superior. Este local é dotado de uma 
beleza natural inegável e quase secreta. Está fora dos circuitos turísticos. Vai 
começar a sua visita pelo centro histórico da Vila de Torre de Moncorvo, continuará 
o seu percurso TT em plena Serra do Reboredo e terminará em Barca de Alva. 
Durante o percurso pode descobrir novos miradouros, as histórias e lendas dos 
centros históricos da Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa, Figueira de 
Castelo Rodrigo e Freixo de Espada à Cinta. Terá ainda tempo de fazer uma 
degustação de produtos regionais e conhecer as maravilhas da região.  

TT Douro Superior 08
LOCALIZAÇÃO 

Torre de Moncorvo
DURAÇÃO

4 horas

Valor: a partir de 25€ p/ pessoa (mínimo de 4 participantes)

INCLUÍDO: guia experiente.

https://onortelaemcima.pt/
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Conheça dois parques naturais: o Douro Internacional e Las Arribes del Duero. 
 O passeio de barco inicia-se na praia fluvial da Congida, em Freixo de Espada 
à Cinta e sobe o rio Douro até perto da Barragem de Aldeadávila. Durante o 
percurso poderá observar uma comunidade de aves raras, avistar a povoação 
espanhola de La Barca e a variada fauna e flora dos parques. Será testemunha da 
beleza de um território onde o homem moldou a paisagem e se manteve protegido 
dos excessos quotidianos. 

Valor: 15€ p/ pessoa 

INCLUÍDO: guia experiente.

2 horas e 30 minutos 
LOCALIZAÇÃO DURAÇÃO

09
Cruzeiro Douro 
Internacional 

Freixo de Espada à Cinta

https://onortelaemcima.pt/
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É em pleno coração duriense que propomos que visite uma quinta produtora de vinho 
do Porto. Aqui terá a possibilidade de compreender o complexo processo de produção 
do famoso néctar e visitar vários espaços como a Casa do Alambique, lagares, 
armazém de Cubas e Balseiros. No final, poderá relaxar e fazer uma prova no terraço. 
Um espaço com uma vista única sobre o rio.   
Venha connosco conhecer esta imponente e representativa quinta da região. 

Valor: a partir de 13€ p/ pessoa 

INCLUÍDO: guia experiente e degustação de vinho do Porto.

45 minutos 
LOCALIZAÇÃO DURAÇÃO

10
Visita à Quinta Produtora 
de vinho do Porto

Tabuaço

https://onortelaemcima.pt/
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TOP 10 NATUREZA – MINHO

Mergulhe numa cascata de emoções com este tour. A aventura tem início na Aldeia 
de Ermida, uma das últimas aldeias comunitárias restantes no Parque Peneda Gerês. 
Percorra um trilho fácil, onde desfrutará de paisagens únicas até à cascata e à ponte da 
Rajada onde poderá observar os pastores a orientar os seus rebanhos, junto da vegetação 
diversificada. Para além disto, passará por pontos conhecidos como a Cascata do Arado.

Valor: a partir de 160€ p/ pessoa (mínimo 2 participantes) 

INCLUÍDO: guia experiente, transfer até ao ponto de partida do trilho  
e piquenique com produtos tradicionais.

8 horasPorto
LOCALIZAÇÃO DURAÇÃOPICK-UP E DROP-OFF: 

01
Rota das Cascatas no Parque 
Nacional Peneda Gerês 

Parque Nacional Peneda Gerês

https://onortelaemcima.pt/
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Venha experienciar um dia dedicado às belas paisagens do Alto Minho. Inicie o seu 
percurso na vila histórica de Ponte de Lima, onde poderá percorrer as ruas típicas, 
relacionar-se com as suas gentes e testemunhar a riqueza da tradição minhota. De 
seguida visite Caminha, com o centro histórico e a belíssima paisagem transfrontei-
riça. Juntam-se ainda as cidades de Vila Nova de Cerveira e Valença, onde poderá 
conhecer o centro histórico e a sua fortaleza. Por fim, Viana do Castelo, onde o 
verde intenso da Serra de Santa Luzia se mistura com o azul do oceano. Para tornar 
a combinação perfeita terá ainda incluído uma visita a uma quinta de Vinho Verde e 
um delicioso almoço.
Estes são apenas alguns exemplos de locais de charme a visitar.  
Contudo, o percurso poderá ser adaptado consoante os seus interesses. 

À Descoberta do Alto Minho 02
LOCALIZAÇÃO 

Ponte de Lima
DURAÇÃO

8 horas

Valor: a partir de 90€ p/ pessoa (mínimo de 2 participantes) 

INCLUÍDO: guia especializado, seguros, transfer privado em mini van e almoço. 

https://onortelaemcima.pt/
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Esta atividade trata-se de uma viagem rica em paisagens, natureza e com muita 
adrenalina. Conheça os recantos mais escondidos do único parque nacional 
com um guia experiente. O programa incluí, entre outras atividades, uma subida 
à Calcedónia, a descoberta de cascatas e continuação da caminhada até ao Pé 
de Cabril, um ponto privilegiado de observação do parque. Venha descobrir 
o território do lobo ibérico, considerado Reserva Mundial da Biosfera pela 
UNESCO. 

Trekking no Gerês 03
LOCALIZAÇÃO 

Parque Nacional Peneda- Gerês 
DURAÇÃO

5 horas

Valor: a partir de 65€ p/ pessoa (mínimo de 2 participantes) 

INCLUÍDO: guia experiente, almoço, degustação de licores locais, seguros, material 
necessário para a realização da atividade e registo fotográfico da atividade.

https://onortelaemcima.pt/
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Pedale para conhecer Viana e aprecie as melhores paisagens. Desafie-se neste percurso 
e suba até ao Monte de Santa Luzia. Aí vai desfrutar da magnifica vista sobre a cidade e 
sobre o Oceano Atlântico, muitas vezes na companhia de animais selvagens. No final, 
desça junto ao mar e aproveite para recarregar energias na Ecovia do Litoral até à Praia 
do Cabedelo. A experiência será sempre estimulante e inesquecível. Junte os seus 
amigos e parta à descoberta connosco.  

Valor: a partir de 50€ p/ pessoa 

INCLUÍDO: equipamento necessário para a realização da atividade, guia experiente e água.

3 horas
LOCALIZAÇÃO DURAÇÃO

04
Tour de Bicicleta  
no Alto Minho

Viana do Castelo

https://onortelaemcima.pt/
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Explore as rotas das lagoas naturais num veículo de todo o terreno. Alcance as 
mais belas e escondidas paisagens do Parque Natural do Alvão, de outra forma  
inacessíveis. Poderá ainda desfrutar das mais extraordinárias praias selvagens, 
incluídas nas  7 maravilhas de Portugal. As Fisgas do Ermelo serão o atrativo 
principal do tour, conhecidas por serem uma das mais imponentes cascatas 
nacionais, moldadas  
com a passar do tempo e da água, originaram uma lagoa natural. 
Conheça esta área protegida, rica em diversidade e mergulhe nas águas límpidas 
do parque. 

Valor: a partir de 40€ p/ pessoa (mínimo 2 participantes)

INCLUÍDO: guia experiente, verde de honra, passeio 4x4, 
visita às lagoas naturais (Fisgas de Ermelo) e lanche típico.

6 horas
LOCALIZAÇÃO DURAÇÃO

05
Rotas das  
Lagoas Naturais 4x4

Parque Natural do Alvão, Celorico de Bastos 

https://onortelaemcima.pt/
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Durante este trilho vai percorrer alguns dos locais mais emblemáticos do Parque 
Nacional Peneda- Gerês, como a Serra do Soajo e o Rio Lima. Para além da 
riqueza natural da região poderá ainda familiarizar-se com a história secular, 
ao visitar pequenas aldeias e perceber como a civilização se adaptou e moldou 
a natureza, criando paisagens verdadeiramente inspiradoras e únicas. Será 
um regresso aos tempos idos e uma descoberta de lugares cheios de recantos 
irrepetíveis.

Trilhos da Floresta 06
LOCALIZAÇÃO 

Arcos de Valdevez
DURAÇÃO

1 hora e 30 minutos

Valor: 35€ pelo serviço de guia.  
O grupo pode ser constituído no máximo por 10 pessoas.

INCLUÍDO: guia local e seguros.

https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 NATUREZA – MINHO

É entre vales e montanhas, por trilhos pouco movimentados que recomendamos que 
conheça a Paisagem Protegida do Corno de Bico.  Com o guia terá a possibilidade de 
compreender e interpretar esta paisagem protegida que é caracterizada pelos retalhos 
dos campos agrícolas, muros e socalcos. Junte ainda a riqueza cultural da região, com 
os monumentos megalíticos e conseguirá a fórmula perfeita para a sua visita.
Venha descobrir connosco paisagens únicas e lugares de natureza mágica. 

Valor: 35€ p/ pessoa (mínimo 2 participantes)

INCLUÍDO: guia experiente e seguros.

2 horas e 30 minutos
LOCALIZAÇÃO DURAÇÃO

07
Jipe Tour Paisagem Protegida 
do Corno de Bico 360 

Paredes de Coura

https://onortelaemcima.pt/
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Venha descobrir Caminha enquanto desfruta de um fantástico percurso em bicicleta 
junto ao Oceano Atlântico. Aproveite este trajeto plano para se deliciar com a vista 
sobre os rios Coura, Minho e Âncora ao mesmo tempo em que observa toda a típica 
fauna e flora envolvente. Neste percurso conseguirá assim sentir-se em plena conexão 
com a natureza desfrutando de um momento único e enquanto se exercita ao ar livre.

Valor: a partir de 25€

INCLUÍDO: guia experiente e seguros.

3 horas
LOCALIZAÇÃO DURAÇÃO

08
Bike Tour pela Ecovia  
do Atlântico

Caminha

https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 NATUREZA – MINHO

Sé procura as mais intocáveis paisagens minhotas temos para si uma caminhada 
com cenários inesquecíveis. Este tour guiado vai levá-lo a subir montanhas, 
continuando por vales profundos e a percorrer miradouros com vistas 
inesquecíveis. Desde a freguesia de Marinhas, um local com história que o tempo 
não apagou e até ao topo dos Moinhos de Vento da Abelheira. Estes são alguns dos 
moinhos da região e apresentam-se como um dos locais mais interessantes para 
descobrir por trilhos e testemunhos da riqueza cerealífera. 

Desafie-se. Desvende todos os códigos secretos e mensagens codificadas até 
conseguir descobrir onde se esconde o tesouro. A única preocupação vai ser escolher 
se prefere decifrar este enigma de dia ou de noite, no interior ou no exterior. Encontre 
todas as pistas e resolva o mistério para continuar a aventurar-se no Parque de Aventura 
Diver Lanhoso. Esta é daquelas atividades para todos. É mágica e cativante. 

Caminhada Pedestre 09
LOCALIZAÇÃO 

Esposende
DURAÇÃO

3 horas 

Caça ao Tesouro 10
LOCALIZAÇÃO 

Póvoa de Lanhoso
DURAÇÃO

45 minutos

Valor: a partir de 12€ p/ pessoa (mínimo 4 participantes)

Valor: a partir de 7,30€ p/ pessoa (mínimo 6 participantes)

INCLUÍDO: guia experiente e seguros.

INCLUÍDO: mapa com desafios, enigmas e pistas.

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/
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TOP 10 NATUREZA – PORTO

DURAÇÃO

8 horasArouca Geopark 
LOCALIZAÇÃO 

DURAÇÃO

8 horas

02

01

Percorra toda a beleza do rio Paiva num tour de um dia, que o levará por locais  
de cortar a respiração. Durante este passeio terá oportunidade de percorrer 8 km 
de passadiços em madeira, que acompanham o rio e o convidam a mergulhar nas 
águas límpidas da praia fluvial. Pelo caminho pode ainda degustar produtos típicos 
e apreciar uma das mais empolgantes vistas da Garganta do Paiva. Surpreenda-se 
com um dos mais belos percursos pedestres da Europa. 

Tour Passadiços do Paiva 

Conheça de perto a fascinante biodiversidade do Parque Natural do Litoral Norte. 
Acompanhado por um guia especializado, terá oportunidade de ver espécies 
únicas, raramente observadas. Uma experiência única, que se torna perfeita  
com o almoço programado num restaurante local. Deslumbre-se com a vida 
selvagem da região e tenha uma experiência inesquecível.

PICK-UP E DROP-OFF: Porto

INCLUÍDO: guia local experiente e almoço

INCLUÍDO: guia experiente, almoço, degustação de licores locais, 
bilhete de entrada nos passadiços e seguros

LOCALIZAÇÃO

Esposende /Parque Natural do Litoral Norte 

Observação de Aves

Valor: a partir de 190€ p/ pessoa 

Valor: a partir de 85€ p/ pessoa (mínimo 2 partici-

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 NATUREZA – PORTO

Entre nesta Jeep Tour para desvenda os segredos do Arouca Geopark. Desbrave  
a Serra da Arada, enfrente as curvas e contracurvas da Estrada do Portal do Inferno 
e entre na magia da aldeia de Drave. Este passeio panorâmico também o levará pelo 
complexo mineiro em ruínas da Aldeia de Regoufe e pelas vizinhas Minas de Rio  
de Frades. Uma viagem no tempo à qual irá querer regressar. 

É entre vales e montanhas, por trilhos pouco movimentados que recomendamos que 
conheça o Arouca Geopark. Desde visitar alguns monumentos arqueológicos como 
a “Portela da Anta”, compreender fenómenos geológicos como as “Pedras Parideiras”, 
ver a cascata mais alta de Portugal continental, contemplar o manto verde da Serra 
de Freita desde o miradouro do Detrelo da Malhada e provar a gastronomia regional. 
Venha descobrir connosco paisagens deslumbrantes e lugares de natureza mágica.

Valor: a partir de 80€ p/ pessoa (mínimo 2 participantes)

INCLUÍDO: guia experiente, garrafa de água, prova de produtos locais, 
almoço, seguros e registo fotográfico da atividade

Valor: a partir de 75€ p/ pessoa (mínimo 2 participantes)

INCLUÍDO: guia experiente, degustação de produtos regionais, água, almoço, seguros, 
entrada na Casa das Pedras Parideiras e transfer em veículo 4x4 durante o tour.

9 horas 
LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

DURAÇÃO

8 horas 
DURAÇÃO

03

04

Jeep Tour- 
Aldeias Mineiras & Drave

Jeep Tour

Arouca

Arouca

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 NATUREZA – PORTO

Esforço, superação, trabalho em equipa e um toque de aventura. Um percurso que o 
aproximará da natureza, proporcionando momentos relaxados de lazer, com vistas 
panorâmicas sobre a cidade de Valongo e o Porto, sem esquecer o encantador Vale  
de Couce e as margens do rio Simão. Avance para a natureza!

Acelere pelo Parque das Serra do Porto, numa viatura todo o terreno 4x4 e 
prepara-se para enfrentar uma grande aventura. Nesta experiência off-road terá 
oportunidade de descobrir o lado mais verde do grande Porto, sentir o ar puro 
e viajar pela história, mesmo aqui, a partir das minas romanas.  

Trekking na Serra 
de Santa Justa 05
LOCALIZAÇÃO 

Valongo
DURAÇÃO

2 horas 

4x4 Tour 06
LOCALIZAÇÃO 

Serras do Porto
DURAÇÃO

4  horas

Valor: a partir de 65€ p/ pessoa (mínimo 2 participantes)

Valor: 55€ p/ pessoa (mínimo 2 participantes)

PICK-UP E DROP-OFF: Porto
INCLUÍDO: equipamento necessário para a prática da atividade, monitores 
altamente qualificados, seguros e oferta de fotos e vídeos da atividade

INCLUÍDO: guia experiente, prova de vinho do Porto, seguro, Wi-fi grátis

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 NATUREZA – PORTO

Esta caminhada acessível promete abrir caminhos secretos, em Vila Nova de Gaia. 
Se pensa que conhece a cidade, desengane-se. Com o guia, irá percorrer armazéns 
antigos, um parque escondido, um antigo monte de castelos e recantos encantadores 
com vistas panorâmicas. As surpresas não ficam por aqui, o almoço num restaurante 
com jardim, quase secretos, vão fazê-lo esquecer que a cidade está tão perto. 

Se gosta de descobrir novos lugares e de estar em contacto com a natureza, ao 
mesmo tempo em que conhece o património local, esta atividade é para si. O trilho 
que propomos localiza-se em Felgueiras e percorre vários pontos de interesse, 
nomeadamente monumentos integrantes da Rota do Românico, como a majestosa 
Igreja de São Vicente de Sousa. Inspire-se, sinta os aromas e surpreenda-se com as 
iguarias durante o almoço incluído. 

Valor: a partir de 37€ p/ pessoa (mínimo 4 participantes)

INCLUÍDO: guia experiente e almoço

Valor: 35€ p/ pessoa 

INCLUÍDO: guia local experiente, visita guiada aos monumentos, almoço e seguros

5 horas
LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DURAÇÃO

DURAÇÃO

07

08

O Lado Secreto de Gaia

Por trilhos
e Caminhos Medievais 

Vila Nova de Gaia  

Felgueiras 4 horas

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 NATUREZA – PORTO

Sé é adepto de caminhadas e não perde uma oportunidade de seguir a natureza, 
temos o percurso ideal para si. Descubra os recantos de Santo Tirso numa caminhada 
guiada, que passa por quintas, vinhas, rios e riachos. Com pausa para um piquenique 
numa aldeia pitoresca, aguarda-o um dia em cheio, repleto de biodiversidade.

Valor: a partir de 33€ p/ pessoa (mínimo 4 participantes)

INCLUÍDO: guia experiente e piquenique. 
OPCIONAL: bilhetes de comboio para a Trofa.

5 horas 
LOCALIZAÇÃO DURAÇÃO

09
Caminhada pelas Quintas  
de Santo Tirso 

Santo Tirso

Se é um apaixonado por aves, levante voo para Lourosa. Aqui encontrará o único 
zoológico do país, e um dos poucos da Europa, dedicado exclusivamente a aves. 
Um espaço diferente, onde encontrará mais de 500 aves, 150 espécies diferentes 
e 80 habitats.

Zoo de Lourosa 10
LOCALIZAÇÃO 

Santa Maria da Feira 
DURAÇÃO

Livre

Valor: 3€ p/ pessoa 

INCLUÍDO: acesso ao espaço zoológico 

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


FALE CONNOSCO 
Telefone: (+351) 935 557 024 / (+351) 223 326 751 

Whatsapp: (+351) 938 668 462 

E-mail: info@visitportoandnorth.travel 

Olá, fale connosco em tempo real.
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