
Datas/Horários:  

1 junho: 17h00 – 18h30 

 

NOTA: Caso haja solicitações para outros horários, 

poderá criar-se um 2.º horário para esta atividade, desde 

que o n.º de participantes seja superior a 4 adultos. 

 

Organização: DOURO PULA CANHADA. Guia: Pedro 

Cordeiro. 

  

Ponto de partida e chegada: Cais Fluvial de Miranda do 

Douro 

  

N.º participantes: mínimo – 4 adultos; máximo – 15. 

 

Idade mínima: 6 anos 

 

Recomendações: Chapéu e roupa adequada à prática 

de canoagem e ao estado do tempo; muda de roupa; 

sandálias, chinelos ou outro calçado adequado à prática 

de canoagem; binóculos à prova de água; máquina 

fotográfica; recipiente estanque para transporte de 

máquina fotográfica ou outro objeto de uso pessoal; 

protetor solar; bidão ou outro recipiente com água.. 

 

Inclui: Guia de natureza, caiaque sit-on-top (individual ou 

duplo), pagaia, colete salva-vidas e seguros obrigatórios. 

 

Preço por participante: 6,00 €.  

Inclui 40% de desconto face aos preços habituais. 50% 

de desconto para menores dos 6 aos 10 anos de idade, 

inclusive; 25% de desconto para menores dos 11 aos 15 

anos de idade, inclusive. 

 

Pagamento: Após a confirmação da sua inscrição, 

receberá as instruções de pagamento por parte da 

Organização responsável por esta atividade. 

 

Inscrição: Através do formulário em 

www.observarribas.com (menu Inscrições) 

 

Birdwatching em Caiaque no rio Douro 

Cláudia Costa 

Gilberto Neto 

Breve descrição:  

Em pleno Parque Natural do Douro 

Internacional, este passeio guiado em 

caiaque percorre o último troço da 

albufeira de Miranda do Douro, ao largo 

da cidade, onde as famosas Arribas do 

Douro se impõem. A paisagem é 

dominada por altivas escarpas graníticas, 

que albergam diversas espécies arbóreas 

e arbustivas, bem como diversas 

espécies de aves emblemáticas desta 

área protegida, entre outros.  

O percurso é realizado no troço da 

albufeira de Miranda do Douro, onde são 

permitidas atividades marítimo-turísticas 

durante o período do “defeso à 

navegação”. Pontos de interesse – 

Arribas do Douro. Extensão – 1,5 km. 

Grau de dificuldade – reduzido. 

Pedro Cordeiro / DOURO PULA CANHADA 

http://www.douropulacanhada.com/pt-pt
http://www.observarribas.com/

