
DESPORTO CANOAGEM - NORTE

EV: 452.028

Programa

Fins de semana e feriados Rafting - Castelo de Paiva
Até 31 de maio de 2014

O Clube Millennium bcp - Secção de Canoagem, estabeleceu um acordo com o Ginásio
Clube de Alpendorada que possibilita aos nossos associados a prática de atividades de
Rafting.
Estas atividades decorrem no Rio Paiva considerado um dos melhores locais para a prática
desta modalidade possibilitando momentos de aventura e de fortes sensações permitindodesta modalidade, possibilitando momentos de aventura e de fortes sensações, permitindo
desenvolver a motivação e o espírito de equipa, assim como proporcionar um excelente dia
de convívio.
- Rafting - Rio Paiva (Espiunca / Travanca)
- Duração - 02h30 a 03h00
- Concentração – Espiunca às 10h00
- Entrega de equipamentos (fato neopreno, botins, blusão, capacete e colete)
- Explicações técnicas

Custos

p ç
- Descida do Rio Paiva com paragem para reforço energético
- Chegada a Travanca
- Recolha do equipamento
- Merenda (sande ou lanche / fruta / bebida)

€ 21 00 / Sócio - Inclui utilização de todo o equipamento para a realização dos blocos deCustos

Diversos

€ 21,00 / Sócio Inclui utilização de todo o equipamento para a realização dos blocos de
atividades, rafting (fatos, botins, blusão, coletes e capacete), monotorização, reforço
energético e seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil.

Inscrições limitadas e até 23 de maio.

Na semana anterior ao dia pretendido, se houver o número mínimo de 6 associados inscritos,
informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradasinformaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Os participantes devem vir equipados com vestuário e calçado prático para realizar as
atividades, devendo trazer fato de banho, t-shirt e toalha.
Inscrições individuais ou em grupo, no máximo de 8 pessoas por barco.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento do seu custo
real.

Rafting – Castelo de Paiva INSCRIÇÕES FECHADAS


