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SE NÃO É REFÉM DO PONTEIRO DO RELÓGIO, TIRE O MELHOR 
PARTIDO DA SUA ESTADIA E CONHEÇA AS ATIVIDADES QUE 

TEMOS PREPARADAS PARA SI.

IF YOU ARE NOT HOSTAGE TO THE CLOCK, MAKE THE MOST 
OF YOUR STAY AND DISCOVER THE ACTIVITIES WE HAVE 

PREPARED FOR YOU!



 

A Cavalo
On Horseback

A Cavalo passamos por trilhos e calçadas 
milenares, a cavalo percorremos ecovias, 
cruzamos rios, montanhas e vales, a 
cavalo visitamos a Vila Mais Antiga de 
Portugal e conhecemos Aldeias 
Históricas… Sinta-se livre enquanto 
monta um dos nossos cavalos e explore a 
riqueza da região!

On horseback we cross through millenary 
tracks and sidewalks, on horseback we 
pass through ecoways, cross rivers, 
mountains and valleys,on horseback we 
visit the Oldest Town in Portugal and get 
to know Historical Villages…Feel free 
while you ride through the richness of the 
region!



Aberto todos os dias por marcação prévia:
968 664 537 ou horseback@npimenta.com

Open every day by pre-booking:
(+351) 968 664 537 or horseback@npimenta.com

Passseio a Cavalo das Lagoas
Lagoons Horseback Riding
35€ / Pax  [1h.]

60€ / Pax  [2h.]

50€ / Pax  [1h]

Passeio a Cavalo a Ponte de Lima

Ponte de Lima Horseback Riding

150€ / Pax  [4h]

(Ida e volta, com possibilidade de paragem para almoço)

(Round trip, with possibility of a lunch stop)

Batismo a Cavalo
Baptism on Horseback
15€ / Pax  [10m]



 

De Bicicleta
By Bike

Descubra os lugares mais bonitos de bicicleta. 
Pegue numa das bicicletas que colocamos à sua disposição e 
pedale serra dentro, seguindo por carreiros rurais, trilhos 
seculares, pontes e calçadas romanas... Explore livremente as 
aldeias de montanha, vagueando apenas com o objetivo de 
sentir o vento no cabelo e a beleza da paisagem natural. Se 
preferir orientação ao longo do caminho, encontra vários 
trilhos marcados pela serra e que o apresentarão aos locais 
mais emblemáticos da região.

Know the best spots pedaling through the mountain. 
Take one of our bicycles that are at your disposal and pedal 
your way through the Serra D'Arga, following rural paths, 
Roman bridges and sidewalks... Feel free to explore the 
mountain villages, wandering with no goal at all but to enjoy 
the wind combing your air and the wildness of the landscape.
If you prefer some guidance along the way finds several trails 
marked by the mountains that will introduce you to the most 
emblematic places in the region.



Mais informações:
www.bikeparkpontedelima.com

More information:
www.bikeparkpontedelima.com

 

Bike park
By Bike

Se o que procuras é aventura em duas rodas, o Bike Park  
encontra-se aqui ao lado e tem para oferecer vários 
serviços de bicicleta de montanha, desde o Downhill, 
Cross Country, Enduro e Passeios Turísticos. O Bike Park 
rentabiliza as excecionais características naturais 
existentes na Serra D’Arga, particularmente os fortes 
declives, a rede de caminhos e o agradável enquadramento 
paisagístico. À tua disposição encontras rede de 10 pistas 
cicláveis, numa mancha florestal de cerca de 360 ha, desde 
os 138 m a 650 m de altitude, cuja constituição recorre, 
sempre que possível, aos caminhos florestais.

If you are looking for adventure on two wheels, the Bike 
Park is right next door and has to offer several mountain 
bike services, from Downhill, Cross Country, Enduro and 
Sightseeing Tours. The Bike Park uses the exceptional 
natural characteristics of Serra D’Arga, particularly the 
steep slopes, the network of paths and the pleasant 
landscape. At your disposal you will find a network of 10 
cycle lanes, in a forest area of about 360 ha, from 138 m to 
650 m in altitude, whose constitution uses forest paths 
whenever possible.



 

De Buggy
By Buggy

Liberte toda a sensação de aventura, adrenalina e liberdade e 
parta connosco à descoberta das magnificas paisagens 
naturais do Alto Minho. Um passeio emocionante e completo 
para pessoas todas as idades que gostem da natureza, 
condução e desafio.

Give in to your sense of adventure, thrills and free- dom and 
come with us to discover the magnificent natural landscapes 
of Alto Minho. An exciting and complete tour for people of 
all ages who enjoy nature, driving and challenge.

Para mais informações:
www.plvcenterpark.pt | 925 403 428

For more information:
www.plvcenterpark.pt | (+351) 925 403 428

40 € / Buggy  [30m.]

65 € / Buggy  [1h.]

115 € / Buggy  [2h]



-

Desafie a sua cara metade, um amigo ou familiar para uma 
aventura a quatro rodas. Liberte toda a sensação de 
aventura e adrenalina num passeio de moto 4, entre subidas 
e descidas, pelos trilhos da Serra D’Arga.

Challenge your better half, friend or family to a four wheel 
adventure. Release all sense of adventure and adrenaline in 
a quad bike ride, between ups and downs, through the trails 
of the Serra D’Arga. 

 

De Moto 4
Quad bike ride

Para mais informações:
965 665 663

For more information:
(+351) 965 665 663

Passeio Portugal / Espanha/  Portugal
Ride Portugal / Spain / Portugal

40€ / Pax  [2h.]

60€ / Pax  [2h. 45m]

70€ / Pax  [3h30]

110€/ Pax



 

De Veleiro
By sailboat

Descubra a beleza do mar a bordo de um veleiro percorrendo a 
foz do Rio Lima e o Oceano Atlântico. Banhos sol e mergulhar 
no mar, degustar um vinho juntamente com ostras do Rio 
Lima, celebrar o deslumbre que é observar o oceano em busca 
de golfinhos, desfrutar de um champanhe e aperitivos no 
convés, criar novas memórias, comemorar com família ou 
amigos, são algumas das maravilhas de um passeio de barco. 
Permita-se mergulhar numa viagem única!

Discover the beauty of the sea aboard a sailboat traveling 
along the mouth of the River Lima and the Atlantic Ocean. 
Sunbathing and diving in the sea, tasting a wine with oysters 
from the River Lima, celebrating the wonder of watching the 
ocean in search of dolphins, enjoying champagne and 
appetizers on deck, creating new memories, celebrating with 
family or friends. some of the wonders of a boat trip. Allow 
yourself to immerse yourself in a unique journey!



Para mais informações e/ou marcação:
ae@mobilub.pt | +351 932 255 116 | amazingexperiences.pt

For more informations or bookings:
ae@mobilub.pt | +351 932 255 116 | amazingexperiences.pt

Dolphin Experience

Dur. 2h

Max. 10 pax

300 €*

Family Experience

Dur. 3h

Max. 10 pax

500 €*

Sunset Experience

Dur. 2h30

Max. 10 pax

550 €*

Group Experience

Dur. 7h

Max. 10 pax

800 €*

Family & Sunset Experience

Dur. 6h30

Max. 10 pax

900 €*

Amazing Experience

Dur. 10h30*

Max. 10 pax

1.150 €*



 

De Canoa
By kayak

O Minho é uma região de uma beleza natural deslumbrante. 
Conheça a vila de Ponte de Lima, uma das mais antigas de 
Portugal, enquanto serpenteia pelo leito do rio Lima, a bordo 
de uma canoa do Clube Naútico. Aproveite, faça uma pausa, e 
refresque-se nas águas rasas e cristalinas ou saboreie um copo 
de vinho verde local junto à ponte medieval que dá o nome a 
Ponte de Lima.

Minho is a region of stunning natural beauty. Discovering the 
beautiful town of Ponte de Lima, one of the oldest in Portugal, 
and hire a kayak from Clube Nautico. The lovely river Lima 
meanders gently, and paddling around is a breeze. Pull over to 
the grassy riverbank, cool off in the shallow, crystal clear 
water and enjoy a chilled glass of the local vinho verde next to 
the medieval bridge which gives Ponte de Lima its name.Pon-
te da Barca are challenges promoted by the Clube Náutico de 
Ponte de Lima.

Para mais informações e/ou marcação:
geral@nauticaelazer.pt | +351 962 003 414

For more informations or bookings:
geral@nauticaelazer.pt | +351 962 003 414



 

SPA
Jacuzzis & Piscinas
Jacuzzis & Pools

Aberto 24h e incluido na sua reserva

Open 24h and included in your booking

Quando entra nestes espaços o tempo detém-se, os minutos duram 
mais tempo... o som da cidade desaparece e os seus pensamentos 
diluem-se na água!

Delicie-se em momentos só seus, abra a sua alma e deixe que a cor o 
envolva. Consiga um estado de bem estar e descontração total!

Surpreenda-se pela magia destes espaços integrados, graciosamente, 
nas linhas traçadas pela natureza.

When you enter the time holds up, the minutes here last longer... the 
sound of the city disappears and your thoughts are diluted in water!

Enjoy an intimate gathering between yourself, open your soul and be 
embraced by colour. Your body and your soul quickly find the perfect 
balance!

Immerse yourself in the magic of these spaces,  gracefully, merged 
into the lines drawn by nature.



 

Massagens
Massages
Deixe-se embarcar numa viagem de sensações no Cerquido Village 
& Spa, um espaço de aconchego, bem-estar e relaxamento.

Massagem D’Arga Zen | 60€
As mãos da terapeuta e o óleo aquecido irão percorrer todo o corpo. 
A sinergia entre óleos essenciais extraídos das plantas da serra e a 
cadência de movimentos da massagem cria um estado de profundo 
relaxamento que restabelece o equilíbrio energético do corpo e 
mente.

Massagem de Som e Aromaterapia | 70 € 
Derivada da Massagem D’Arga Zen, combina a terapia do som com 
a aromaterapia. Os óleos são ativados pelas frequências sonoras 
emitidas pelas taças de cristal que purificam o ambiente e despertam 
o poder curativo do corpo. São inúmeros os benefícios desta 
massagem desde a promoção do rejuvenescimento, harmonia e 
saúde. O som das taças permite viajar através de estados e relaxamen-
to e meditação profunda.

Let yourself go on a journey of sensation at Cerquido Village & Spa, 
a space of cosiness, wellness and relaxation.

D’Arga Zen Massage | 60€
The therapist's hands and the heated oils will travel throughout the 
body. The synergy between essential oils extracted from the saw 
plants and the cadence of movements of the massage creates a state of 
deep relaxation that restores the energetic balance of the body and 
mind

Sound Massage and Aromatherapy | 70€
Derived from the Zen Massage, combines sound therapy with 
aromatherapy. The oils are activated by the sound frequencies 
emitted by the crystal bowls that purify the environment and awaken 
the healing power of the body. There are countless benefits of this 
massage from promoting rejuvenation, harmony and health. The 
sound of the bowls allows you to travel through states of relaxation 
and deep meditation..



 

Passeios & Caminhadas 
WALKS & HIKES

A Serra D’Arga constitui uma das áreas mais emblemáticas do Alto Minho, não só pela 
vastidão das paisagens, mas também pela singularidade dos seus valores naturais. Aqui, 
nos pontos mais altos, dominados por imponentes maciços graníticos, existem áreas 
naturais de pastagens onde é frequente observar manadas de Garranos, vacas e cabras, 
coexistindo no mesmo ecossistema do lobo.  Perto das pitorescas aldeias existem ainda 
campos de cultivo e bosques naturais atravessados por diversas linhas de água que, 
outrora, forneciam energia aos moinhos. Imagine tudo o que pode descobrir num 
percurso pela serra. 

Serra D’Arga is one of the most emblematic areas of Alto Minho, not only for the 
vastness of the landscapes, but also for the uniqueness of its natural values. Here, at the 
highest points, dominated by imposing granite massifs, there are natural pasture areas 
where it is common to see herds of Garranos, cows and goats, coexisting in the same 
ecosystem as the wolf. Close to the picturesque villages there are still cultivated fields 
and natural woods crossed by several water lines that, in the past, supplied energy to the 
mills. Imagine everything you can discover on a journey through the mountains.



Um passeio por qui é garantia de um sem fim de fotos perfeitas: natureza em 
redor, animais, lagoas fantásticas e para uma aventura extra, sugerimos conduzir 
ou caminhar ao longo das estradas cénicas que levam até aos pontos mais altos da 
Serra d’Arga. Declarada Zona Húmida de Importância Internacional, pela 
raridade dos seus habitats e pela elevada biodiversidade que sustenta, a Área 
Protegida desenvolve-se em torno de duas lagoas e margens do Rio Estorãos. 
Aqui o desafio  não ficar demasiado espantado com a imensidão de tanta beleza 
ao seu redor.

A walk around here guarantees an endless number of perfect photos: surrounding 
nature, animals, fantastic lakes and for an extra adventure, we suggest driving or 
walking along the scenic roads that lead to the highest points of the Serra d’Arga. 
Declared a Wetland of International Importance, due to the rarity of its habitats 
and the high biodiversity it sustains, the Protected Area is developed around two 
lakes and banks of the Estorãos River. Here the challenge is not to be too amazed 
by the immensity of so much beauty around you.

Pela Área Protegida 
By the Protected Area

* Ecovia das Lagoas
* Rota da Azenha
* Percurso da Água
* Percurso da Lagoa
* Percurso das Tapadas
* Percurso da Veiga
* Percurso do Rio



Identificamos, na Serra D’Arga, os melhores percursos e os cenários mais 
emblemáticos para que possa descobrir facilmente os recantos menos explorados 
e desfrutar das paisagens a perder de vista!

* Trilho do Cerquido
* Trilho do Lobo Atlântico 
* Trilho dos Pastores
* Trilho da Montanha Sagrada
* Trilho Cabeço do Meio Dia
* Trilho da Chã Grande 

We have identified, in Serra D’Arga, the best routes and the most emblematic 
scenarios so that you can easily discover the less explored corners and enjoy the 
landscapes as far as the eye can see!

* Cerquido Trail
* Atlantic Lobo Trail
* Shepherds' Trail
* Holy Mountain Trail
* Cabeço do Half Day Rail
* Chã Grande Trail

Trilhos
routes
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DIVIRTA-SE!
Enjoy IT!
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