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Visita Guiada – Passadiços do 
Paiva e Serra da Freita (Arouca)

Passadiços do Paiva e Serra da Freita (Arouca)Passadiços do Paiva e Serra da Freita (Arouca)
11 de junho de 2016

Os Passadiços do Paiva localizam-se na margem esquerda do Rio Paiva, no concelho de Arouca, distrito de Aveiro. São 8
km que proporcionam um passeio “intocado”, rodeado de paisagens de beleza ímpar, num autêntico santuário natural,
junto a descidas de águas bravas, cristais de quartzo e espécies em extinção na Europa. 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

Programa

geologia e arqueologia que ficará, com certeza, no coração, na alma e na mente de qualquer apaixonado pela natureza.

Dia 11 de junho – sábado
08:30 – Saída do Porto em autocarro na Rua de Sá da Bandeira, na Sede do Clube Millennium bcp;
09:30 – Chegada ao centro de Arouca, pequena paragem para café e encontro com o Guia às 10:00. Chegada aos
Passadiços do Paiva e início do percurso;

Horário

Passadiços do Paiva e início do percurso;
13:30/14:00 – Saída para Arouca para almoço;
16:00 – Partida para a Serra da Freita;
16:30 – Chegada e visita à Serra da Freita:

* Panorâmica do Detrelo da Malhada;
* Casa das Pedras Parideiras / Radar Meteorológico de Arouca;
* Frecha da Mizarela.

19:30 – Regresso ao Porto.

Com acompanhamento e apoio de guia do geo-parque de Arouca.

€ 5,00 (Viagem e entrada nos passadiços);
€ 20,00 (Com almoço incluído).

Custos

Inscrições limitadas a 50 participantes (mínimo de 30) e até ao dia 8 de junho.
A 9 de junho informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Diversos

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo sócio do seu custo real através do 
débito em conta.

Visita Guiada                                                              Ficha de Inscrição

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000032449

