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CANOAGEM
Venha connosco à descoberta da albufeira do Lindoso. Nela iremos proporcionar-vos um magnífico passeio de canoa,
andando à tona de cinco aldeias submersas, tempos esquecidos e lendas que ainda perduram.
Definição:
A Canoagem é um desporto náutico, praticado com canoa ou caiaque (kayak), indistintamente, em mar, rio, lago, águas
calmas ou agitadas, sendo modalidade Olímpica desde 1936.
Descritivo Genérico:
O ponto de encontro para início da atividade será às 9h30 ou às 14h30 no Camping Lamas de Mouro.
Após distribuição do material os participantes dirigem-se até ao ponto de partida da atividade (Barragem do Lindoso).
Em média a atividade tem uma duração de 3h00.
Número Mínimo/Máximo de Participantes:
O número mínimo de participantes é de 6 pessoas e o número máximo é de 8 pessoas.
Quem pode fazer Canoagem? / Requisitos de Participação:
A canoagem é um desporto fantástico e oferece uma grande variedade de experiências a quem o pratica,
independentemente da idade, sexo ou habilidade.
Poderá fazer canoagem qualquer pessoa razoavelmente activa desde os 6 anos de idade. Não são necessários nenhuns
requisitos especiais a não ser saber nadar.
Pessoas com necessidades especiais:
Existe a possibilidade de realizar a actividade com participantes com limitações/incapacidades. Mas cada situação deverá
ser analisada pelo técnico responsável, que analisando o grau de incapacidade do participante e o grau de exigência da
actividade, decidirá se é possível ou não realizar a actividade.
Dificuldades e eventuais riscos:
Um rio tem sempre mais do que um grau de dificuldade dado as características das margens e do seu leito durante o ano e,
dependendo das condições atmosféricas a classificação também poderá variar. No nosso caso, a nossa canoagem é realizada na
Albufeira da Barragem do Lindoso e tem como classificação o Nível I, ou seja é uma canoagem de iniciação – “O plano de água é
regular e tem pouca ou nenhuma corrente, com obstáculos muito simples ou mesmo sem eles.”
Esta classificação foi adaptada da Classificação Internacional da Dificuldade de Navegabilidade dos Rios.
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Regras a cumprir:
Durante a actividade é imprescindível respeitar as orientações e decisões do Guia;
Deve ser seguido o Código de conduta e boas práticas dos visitantes nas áreas protegidas.
Equipamentos:
Para a realização da actividade será fornecido:
- Canoa
- Pagaias
- Colete Salva-Vidas
Seguros:
A actividade está coberta por um seguro de Responsabilidade Civil e um de Acidentes Pessoais da companhia Liberty Seguros.
Acidentes Pessoais:
a) Pagamento das despesas de tratamentos, incluindo internamento hospitalar, e medicamentos, até ao montante anual de
3.500,00€;
b) Pagamento de um capital de 20.000,00€, em caso de morte ou invalidez permanente dos seus clientes, reduzindo-se o
capital por morte ao reembolso das despesas de funeral, quando estes tiverem idade inferior a 14 anos;
Responsabilidade civil:
a) Seguro de responsabilidade civil garante 50.000,00€ por sinistro, com a anuidade a garantir os danos causados por sinistros
ocorridos durante a vigência da apólice, desde que reclamados até um ano após a cessação do contrato.
Preços e serviços incluídos:
O preço da actividade é 22€ p/pessoa (inclui IVA a taxa legal em vigor)
Inclui:
 Monitor
 Equipamento necessário para a actividade
 Seguros de AC e RC
 Foto e Vídeo Reportagem
 Balneários c/ água quente
Cancelamento da actividade:
A actividade pode ser cancelada caso não haja condições de segurança necessária, tais como: condições meteorológicas
adversas (chuva ou vento muito forte) ou caso não se atinja o número mínimo de participantes. Caso a actividade tenha de ser
alterada por parte da empresa por razões já referidas, será efectuada uma alteração da data, acordada pela empresa e
participantes.
Em caso de cancelamento da actividade por parte do cliente (Até 72h de antecedência), será devolvido a totalidade do valor
já pago.
Caso o cancelamento seja efectuado após as 72h de antecedência o valor já pago fica em crédito (emissão de um
vale/voucher com o valor pago) e assim o cliente poderá usufruir noutra data ou em outra atividade num prazo de 1 ano.

Em caso de falta de comparência não são efectuados reembolsos.
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Condições de reserva pagamento:
A reserva da actividade poderá ser efectuada através de telemóvel, email ou facebook.
Para tal os clientes devem informar a empresa qual a data que pretendem, número total de participantes (adultos +
crianças) assim como nome completo de cada um, data de nascimento e BI ou CC. (Para efeitos de seguro)
Para confirmar a reserva solicitamos o pagamento de 50% do valor total através de transferência bancária ou através de
referência MB a emitir por nós. O restante é pago no dia da atividade.
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