PASSADIÇOS DO PAIVA
Praia Fluvial da Espiunca
A praia fluvial da Espiunca está localizada numa
das margens do rio Paiva.
Este é o ponto de partida para uma viagem única
e inesquecível.

Aventura nos passadiços
Um dos principais pontos de passagem deste
curso de água é o concelho de Arouca, onde
foram construídos os Passadiços do Paiva que
permitem, por momentos, sairmos da realidade
do espaço urbano da cidade.

Rio Paiva
Os Passadiços do Paiva localizam-se na margem
esquerda do Rio Paiva, no concelho de Arouca.
São 8 km que proporcionam um passeio
"intocado", rodeado de paisagens de beleza
ímpar, num autêntico santuário natural, junto a
descidas de águas bravas.

Cantos e Recantos
O percurso estende-se entre as praias fluviais do
Areinho e de Espiunca, encontrando-se, entre as
duas, a praia do Vau. Uma viagem pela biologia,
geologia e arqueologia que ficará, com certeza,
no coração, na alma e na mente de qualquer
apaixonado pela natureza.

Piquenique ao ar livre
A famosa vitela arouquesa é servida na Praia do
Areinho, no final do percurso dos passadiços.
Carne grelhada e vinho verde, são a deliciosa
ementa.

09:30H - 17:30H * Mínimo 2 pessoas * Tour em van

PASSADIÇOS DO PAIVA
2 pessoas, com almoço - 69,90 € por pessoa
2 pessoas, sem almoço - 59,90 € por pessoa
3 - 6 pessoas, com almoço - 59,90 € por pessoa
3 - 6 pessoas, sem almoço - 49,90 € por pessoa
7 - 8 pessoas, com almoço - 39,90 € por pessoa
7 - 8 pessoas, sem almoço - 29,90 € por pessoa

Incluído
Passeio privado em mini van (até 8 lugares)
Piquenique com churrasco de vitela arouquesa (bebidas incluídas)
Entrada nos Passadiços
Água Mineral
Guia em regime de exclusividade
Seguros
*Crianças até 12 anos: 50% desconto (quando acompanhadas por 2
adultos)
Não inclui
Despesas de carácter pessoal

