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Caminhadas na Serra da Estrela 

 
 Propomos caminhadas invernais a decorrerem 
no coração da 
Estrela, onde vamos 
conhecer um 
ambiente típico de 
montanha em que a 
neve reina. Vamos 
deparamo-nos com 
raras e belas de 
lagoas de origem 
glaciar, totalmente 
geladas, 
acompanhadas dos 
correspondentes 
vales e blocos 
graníticos erodidos pelas antigas massas de 
gelo. O silêncio e a vastidão branca da neve 
impõem-se, dando a 
estes percursos uma 
inesquecível 
sensação de 
conexão com a 
natureza. O uso de 
raquetes de neve 
permite-nos visitar 
locais que, no 
Inverno, estão 
inacessíveis, 
fazendo-nos 
transportar para o 
tempo das grandes 
expedições nos polos. Imensidão e solidão são 
as palavras que vão ecoar nesta fantástica 
experiência.  
 

 

 

 
 
 
Hiking tours in “Estrela” mountain 
 
 

We propose you winter hiking in the heart of the 
Estrela Mountain, 
where we will see a 
typical mountain 
environment, where 
snow prevails. We will 
encounter rare and 
beautiful glacial 
lagoons, totally icy, 
accompanied by the 
corresponding valleys 
and granitic blocks 
eroded by the ancient 
ice masses. Will also 
have the impressive 

silence and the white expanse of the snow, giving 
to these routes an unforgettable feeling of 

connection with 
nature. The use of 
snowshoes allows us 
to visit places that are 
inaccessible in winter, 
making us carry to 
the time of the great 
expeditions at the 
poles. Immensity and 
solitude are the words 
that will echo in this 
fantastic experience. 
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Preçário Chão do Rio 

 
Notas: 
• O serviço de guia inclui: IVA à taxa legal em vigor; 

guia | NAG – Animactiva; raquetes de neve e 
bastões; coffee break a meio do percurso; 
abastecimento líquido durante a caminhada 
(água). 

• Serviço de animação turística mediante 
disponibilidade e reserva prévia, bem como 
sujeito às condições meteorológicas existentes. 
Para informações mais completas sobre este 
serviço é favor contactar directamente a | NAG 
– Animactiva através de: Tlm: (+351) 919 462 183 
/ 916 875 900; ou E-mail: 
nuno.adriventura@gmail.com. 

• Para ficar a par das novidades da NAG | nuno 
adriano guide, pode consultar a página do 
facebook.com/nuno adriano guide ou a página 
do instagram.com/nunoadrianoguide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chão do Rio’ Price List 

 
Notes: 
• The guide service includes: VAT at the legal rate; 
Guide | NAG - Animactiva; Snowshoes and walking 
sticks; Coffee break; Water during the walk. 
 
• Tourist animation service upon availability and 
prior reservation, as well as subject to existing 
weather conditions. For more complete information 
about this service, please contact us directly | NAG 
- Animactiva through: Tel: (+351) 919 462 183/916 
875 900 or E-mail: nuno.adriventura@gmail.com. 
 
• To stay abreast of NAG news | Nuno adriano 
guide, you can consult the page of 
facebook.com/nuno adriano guide or the page of 
instagram.com/nunoadrianoguide. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descrição PREÇÁRIO / 
pessoa (meio-
dia, 03h00 – 

03h30) 

6 a 7 pessoas  € 21,50 

8 pessoas a máx. de 10 pessoas € 19,50  

Preçários válidos de Dezembro de 2018 a Março de 
2019 

Description PRICE / person 
(half day, 03h00 - 

03h30) 

6 to 7 persons 
 

€ 21,50  

8 to maximum of 10 persons € 19,50  

Pricing valid from December 2018 to March 2019 


