
  

 
 
 

 
 

NATUREZA 
 

Passeio de bicicleta com piquenique para levar 
Desfrute do ar puro do campo num passeio de bicicleta com um piquenique para levar 

Pergunte na recepção por dicas locais. 
Preço: 20€ dia, por bicicleta (sujeito a disponibilidade) 

 
 

Vista à Quinta da Aveleda com prova de vinhas e queijos | Penafiel  
 [15 minutos de carro] 

A Quinta da Aveleda recebeu o prémio internacional de "Melhor Enoturismo 2011" na categoria de 
"Arquitectura, Parques e Jardins". O passeio termina com degustação de vinhos, acompanhados de 

queijo, numa varanda tranquila com vista para mais de 120ha de vinha. As crianças também vão 
adorar esta experiência, existem muitos animais para descobrir nos jardins da Aveleda! 

Preço: 13,50€ por pessoa Duo Premium Monocastas (1 hora) 
 
 

Caminhada pelos Passadiços do Paiva | Arouca  

 [45 minutos de carro] 

Reconhecido pela UNESCO como Património Geológico da Humanidade, o Geopark Arouca oferece 
um passadiço que se estende ao longo do rio Paiva (8km, 2h30) e onde pode desfrutar de 

momentos na natureza, praias fluviais e pontes suspensas. 
Deve ser reservado online em: https://reservas.passadicosdopaiva.pt/pt/bilhetes 

Preço: 1€ por pessoa 

https://reservas.passadicosdopaiva.pt/pt/bilhetes


  

 
 

 
Passeio a cavalo | Penafiel  

 [20 minutos de carro] 
Se tem uma paixão por natureza e animais, não perca um passeio a cavalo ou uma aula equestre. 

Preço passeio a cavalo sem instrutor: 15€ (1 hora)  
Preço aula equestre com instructor: 30€ (1 hora) 

 
 

  RIO DOURO 
 

Passeio de barco pelo Pinhão | Vale do Douro 
[1h30 de carro] 

Descubra este local considerado pela UNESCO Património Mundial fazendo um passeio de barco, 
durante 1 hora, pelo rio Douro no Pinhão. Não se esqueça de apanhar a Estrada Nacional EN222, 

considerada uma das estradas mais bonitas do mundo! 
Preço: 10€ por adulto (+12 anos) | Crianças 6 anos até 12 anos: 5€ 

 
 

Passeio de barco no Rio Douro + Autocarro turístico + Visita às caves | Porto  
[35 minutos de carro] 

Descubra o Porto durante um dia num autocarro turístico, passeio de barco durante 1 hora no Rio 
Douro e visita às Caves do Vinho do Porto em Vila Nova de Gaia 

Preço: 25€ por adulto (das 10h até às 17h) 
 
 

MAR 
 

Aula de Surf na Praia de Matosinhos | Matosinhos 
[40 minutos de carro] 

Aula de surf na Praia de Matosinhos, uma das praias mais famosas no norte de Portugal  
Preço: 30€ por pessoa (apenas para +8 anos) 

 
 

GASTRONOMIA E VINHOS 
 

Welcome tradicional no quarto 
Vinho do Porto com queijo e compotas locais 

Preço: 20€ (para 2 pessoas) 

Welcome romântico no quarto 
Espumante português, morangos com chocolate e bolachinhas “de amor” locais 

Preço: 30€ (para 2 pessoas) 
 

Piquenique para levar 
Cesto de piquenique com 2 sandes de queijo e fiambre, 2 fatias de bolo caseiro, 2 frutas sazonais, 2 

garrafas de água e 2 chás gelados 
Preço: 20€ (para 2 pessoas) 

 
 

Por favor, tenha atenção que todas as actividades têm de ser reservadas com 5 dias de antecedência.  
Mais informação: solaregasmoniz@gmail.com 

mailto:solaregasmoniz@gmail.com

