Contacto:
Tlf
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e-Mail:

PROGRAMA ECOTURÍSTICO NA RESERVA
TRANSFRONTEIRIÇA DA UNESCO «MESETA IBÉRICA»
FOLHA PARA O GRUPO - ATENÇÃO: A falta de pontualidade
poderá causar o encurtamento ou a perda total da viagem

Nº Lugares reservados (1): (Mínimo 20 Adultos)

Hora Portugal
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Programa
Regido pelo
Fuso Horário
Português 08:30

Nome do guia
000000
000000
O

PROGRAMA EXEMPLO ARRIBAS (2022PT)
Endereço
CP 000-000 Localidade (Concelho )

Telemóvel de viagem: (nome do guia)

Tlf: 000000.

Nº Cont.: 000000

Data …………………..
RECEPÇÃO na Estação Biológica Internacional Douro-Duero.
Fronteira luso-espanhola de Miranda do Douro com Zamora.
G. Maps: 41.493803, -6.269383

09:00

(*) CRUZEIRO AMBIENTAL por águas internacionais, no trecho
vertical mais espectacular do DOURO, desde a cidade de Miranda
até à Passagem dos Contrabandistas, com desembarque na Área
Etnográfica do Vale da Águia, seguido de regresso. Durante o
percurso, a tripulação da Estação Biológica interpreta os projectos
de recuperação ambiental, juntamente com a fauna, flora, geologia
e recursos etnográficos do parque, através dos equipamentos de
investigação a bordo (microfone direccional, manga de plâncton,
disco de Sechi, microscópio, etc.). No regresso, todos os
passageiros poderão desfrutar da NAVEGAÇÃO AO AR LIVRE e
em estreito contacto com a natureza, graças as amplas varandas
exteriores deste barco hidrográfico de investigação, também
equipado com lanchas de segurança e estabilizadores anti-enjoo.

11:00

DEGUSTAÇÃO de vinhos generosos do Porto junto ao laboratório
Terra Douro e jardins da Douro Valley Shop na Estação Biológica
Internacional de Miranda do Douro.

11:30

VISITA GUIADA a Miranda do Douro, cidade fortificada com um
magnífico centro histórico, catedral, museu etnográfico, grande
variedade de lojas e com a 2ª língua de Portugal: o Mirandês.

13:00

ALMOÇO em restaurante típico (Bacalhau + Vitela na brasa)

A ESTAÇÃO BIOLÓGICA INTERNACIONAL DOURO-DUERO (EBI) nasceu em 1994, constituiu-se formalmente em 2002 com o apoio do ICNF de Portugal junto de três
universidades europeias, tendo sido oficialmente ratificada em 2006 pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros da Espanha e de Portugal. Os seus projectos de investigação e
conservação de habitats e espécies são financiados pelo bilhete ecoturístico a bordo dos seus barcos hidrográficos. Entre outros reconhecimentos, a EBI recebeu o 1º Prémio
Nacional de Turismo e a Medalha de Mérito do Parlamento em Portugal e o Prémio Ecoinnova em Espanha.
(*) AS INDICAÇÕES DOS GUIAS são de cumprimento obrigatório e incluem o comportamento respeitoso e silencioso dos visitantes.
(*) MEDIDAS COVID: Além da implantação dos protocolos Clean&Safe em Portugal, Responsible Tourism de Espanha e Turismo de Confiança em CyL, Euro parques-EBI
automatizou os seus WC contra o Covid, exigindo a utilização obrigatória de mascara e gel alcoólico, com redução legal do aforo e desinfeção por nebulização automatizada em
todas as instalações. O respeito dos visitantes pelo afastamento interpessoal, junto as medidas adotadas pela EBI, permitem desfrutar dos Cruzeiros Ambientais e suas atividades
ao ar livre, em condições de máxima segurança. VER VÍDEO: https://youtu.be/HVt9iNIENcM

.

PROGRAMA ECOTURÍSTICO NA RESERVA
TRANSFRONTEIRIÇA DA UNESCO «MESETA IBÉRICA»
FOLHA PARA AGÊNCIA - ATENÇÃO: A falta de pontualidade
poderá causar o encurtamento ou a perda total da viagem

Orçamento:

Pax
1
1
1

PROGRAMA EXEMPLO ARRIBAS (2022PT)
Endereço
CP 000-000 Localidade (Concelho)

Descrição

€/pax

Programa ARRIBAS ESPECIAL - B2 (aprox. 2:30h)
Visita guiada (entrada Catedral e Museu incluídas)
Almoço em Restaurante (Bacalhau + Vitela na brasa)

34 €
10 €
22 €

0%
0%
0%

(*) Desc.

Total

(*) %
(*) %
(*) %

34 €
10 €
22 €

TOTAL =

66 €/Pax (*)

Procedimento para
Reserva

A reserva mínima será de 20 pax adultos (completando o restante com pelo menos 48h de antecedência) e só estará
garantida para o Nº de pax creditado no IBAN PT50 0035 0471 0001175233033 após envio do comprovativo de
transferência para info@europarques.com. Em face da procura de outros grupos para a mesma data, requerer-se-á o
depósito total imediato. Também poderão comprar bilhetes em bilheteira (sem reserva nem descontos para grupos) ou
adquirindo-os online em www.europarques.com

Opções e Tarifas
2022 - IVA incluído

Programa STANDARD aprox. 1:30 h (percurso + degustação e/ou outras atividades em terra) ……........…..…. 18€/pax
Tarifa reduzida para crianças de 3 a 9 anos incluídos (obrigatório apresentar CC ou doc. equivalente) …………….. 12€/pax

Programa ESPECIAL aprox. 2:30 h (percurso completo + degustação e/ou outras atividades em terra) ............... 34€/pax
Tarifa reduzida para crianças de 3 a 9 anos incluídos (obrigatório apresentar CC ou doc. equivalente) ……………. 24€/pax

Visita guiada à Cidade de Miranda (inclui entrada na Catedral e Museu) ………..…..…….……………….....…...… 10€/pax
Almoço em restaurante (Menu típico: bacalhau + vitela na brasa) …...................................................................… 22€/pax
Pack Douro+Sanabria, Cruzeiros em exclusividade, almoços a bordo, rotas terrestres, birdwatching, wine lovers e outras
experiencias VIP ………….….……..…..………...................................................................................…….….…. consultar
Descontos (*)
Grupos 2022

10% de 1 Abr. a 31 de Out. (excepto exclusões do Calendário online)
20% de 1 Nov. a 31 de Mar. (excepto exclusões do Calendário online)
1 bilhete gratuito para motorista ou guia por cada 25 pessoas pagas
CALENDÁRIO ONLINE consultar em www.europarques.com/doc/CALENDARIO.pdf
DESC. PARA AGÊNCIAS consultar em info@europarques.com

Advertências

O seu programa rege-se pelo fuso horário de Portugal e a falta de comparência à viagem, na hora marcada, implica a
total perda de direitos para o viajante. Como gesto de cortesia, só́ poderíamos lhe-oferecer convites “Last Minute” na
viagem seguinte que tiver lugares livres durante o minuto anterior à sua saída efetiva.
Europarques-EBI poderá aplicar variantes ao seu programa ou atividades alternativas, por razões meteorológicas, de
reajuste de passageiros, medidas COVID ou outros motivos de força maior.

Cancelamentos e
Prorrogações

Obrigatório email para info@europarques.com com pelo menos 48h de antecedência. Para CANCELAMENTOS
deverá referir-se a data, hora, nome, telefone, Nº de bilhetes a anular e os 4 últimos dígitos do seu cartão bancário
(receberá uma devolução de 50%). Para PRORROGAÇÕES deverá indicar-se o nome e telefone, a viagem antiga e a
nova viagem pretendida, depois de verificar que se encontra disponível em www.europarques.com (deverá receber no
seu email, a confirmação do adiamento gratuito para o ano em curso).

FAQs

Consultar em www.europarques.com/doc/FaqPT.pdf

