ATIVIDADES
ACTIVITIES

AVENTURE-SE E CRIE MEMÓRIAS INESQUECÍVEIS
VENTURE OUT AND CREATE UNFORGETTABLE MEMORIES

Esta é uma aventura de sidecar, e não simplesmente um passeio de sidecar... uma forma
emocionante e verdadeiramente única de explorar.
This is a sidecar adventure, not simply a sidecar ride... a thrilling and truly unique way of exploring.

AVENTURA EM SIDECAR
Sidecar adventure

Passeio com 2 sidecars
Ride with 2 sidecars

583€

Inclui:
- Passeio de sidecar (na estrada, off-road, caminhos, trilhos
ou vistas históricas)
- Duração aproximada de 7 horas
Includes:
- Sidecars ride (on-road, off-road, tracks, trails or historic
sights)
- Durantion approximately 7 hours

Experimente a beleza natural acidentada do Tejo e da região circundante em sidecar de
aventura. Esta aventura de dia inteiro irá tirá-lo dos trilhos batidos para descobrir algumas partes
escondidas incríveis da paisagem rural através de uma rede de trilhos florestais, pistas rurais, e
sinuosas pistas de encostas. Não precisa de ir muito longe para chegar a uma fantástica
aventura e a um ambiente que muda quilómetro a quilómetro e estação a estação.
As aventuras de sidecer permitem-lhe desfrutar de quase 360* vistas, para que se possa ligar e
interagir com a natureza e ser literalmente absorvido pela terra que está a percorrer. Estará a
viajar a um ritmo que lhe permite levar tudo para dentro, parando para fotografias e refrescos ao
longo do caminho.
Todas as nossas aventuras com carros laterais são montadas e guiadas por guias profissionais.
Experience the rugged natural beauty of the Tejo and surrounding region by adventure sidecar motorcycle. This full day tour
will take you off the beaten track to discover some amazing hidden parts of the countryside via a network of forest trails,
country lanes, and winding hillside tracks. You don't have to travel far from our base to reach fantastic adventure riding and an
environment that changes kilometre by kilometre and season by season.
Sidecar adventures allow you to enjoy almost 360* views, so you can connect and interact with nature and quite literally be
absorbed into the land you are travelling through. You will be travelling at a pace that allows you to take it all in, stopping for
pictures and refreshments along the way.
All of our sidecar adventures are ridden and guided by professional guides.

Todas as marcações devem ser efetuadas na nossa receção, e estão sujeitas a disponibilidade no ato da reserva.
Todos os valores apresentados estão abrangidos à taxa de 23% de IVA | Preços sujeitos a alteração
Preços para hóspedes do Gavião Nature Village
All bookings must be made at our reception and are subject to availability at the time of booking.
All prices shown are inclusive of a 23% VAT rate | Prices are subject to change
Prices for Gavião Nature Village guests

