
Caminhada aquática pelo leito do rio Ceira. Este rio possui uma galeria ripícola bem preservada. Tem início na albufeira
da Central Hidroeléctrica do Monte Redondo. O percurso inclui a passagem e transposição de alguns açudes e rochas

através de mais de 10 saltos dos 2m aos 8m. Junto à Central referida existe uma espectacular queda de água. A meio do
percurso temos um slide para a água e a possibilidade de salto com uma corda na margem do rio. A parte final do

percurso pode ser feita a nadar ou a pé pela margem. Termina na Praia Fluvial do Pego Escuro. Este sector do rio é sem
dúvida o mais espectacular, pois tem uma paisagem envolvente muito exuberante. Durante o percurso é possível efetuar

apneia. Esta actividade é uma forma de canyoning mais suave, permitindo a iniciação à modalidade. Requer alguma
destreza e resistência física.

DescriçãoDescrição

Duração: Cerca de 4/5 horas.
Ponto de encontro: 9h30 Casa de Campo Vale do Ceira
Coordenadas: https://goo.gl/maps/bAmF2CXemjnYn6Db6 

excelência 19 PME líder'22

Associated to:

ARPT Centro de Portugal

Caminhada AquáticaCaminhada Aquática
Rio Ceira, GóisRio Ceira, Góis

Preço por pessoa:
- Grupos superiores a 4 paxs: 30€ 
- Grupos superiores a 6 paxs: 25€
- Grupos superiores a 10 paxs: 20€ 
- Grupos superiores a 30 paxs: 17,5€
Inclui seguro, transfer de participantes entre final e início da descida, equipamento e monitores.
Número mínimo de participantes: 4.
Oferta de 1 gratuidade por cada grupo de 25 pagantes.
Oferta da reportagem fotográfica da atividade. 

Esta actividade requer transferes em viatura própria
e da empresa, entre o ponto final e inicial (cerca de
2km), que serão explicados e acompanhados pelos

monitores, no próprio dia.

Para efetivar a inscrição, bastar indicar um nome e um contacto telemóvel. Deve ser feito um adiantamento de 50% da reserva até 5 dias antes da
atividade, para o IBAN PT50004534534027764108953, enviando o comprovativo por e-mail e uma lista com os nomes completos e data de

nascimento, para efeitos de seguro, assim como os tamanhos do corpo (altura e peso) para os fatos de neoprene e o tamanho do pé para as meias de
neoprene, de todos os participantes por e-mail (geral@transserrano.com) até 2 dias antes.

Deve trazer água e almoço ligeiro: sandes, fruta, barras energéticas, frutos secos etc. É necessário trazer calçado para andar na água: ténis ou
sapatilhas ou botas com sola grossa e rugosa (não trazer sandálias ou sapatilhas de neoprene). O calçado é da responsabilidade dos participantes. Pode

trazer uma camisola de Lycra para usar debaixo do fato de neoprene. A organização tem mochilas estanques para trazer o almoço dos participantes,
mas a quantidade deve ser moderada. Sugerimos que os participantes comam algo antes da caminhada para não ter de carregar tanto peso durante a

actividade. É importante trazer protetor solar. Quem usar óculos graduados deve aplicar um cordão para estes andarem mais seguros. 

Almoço volante individual:
saco individual com 1 croissant misto, 1 barra, 1 fruta, 1
água. Preço por pessoa: 3,5€ (mínimo de 10 pagantes);

Refeição em restaurante (Góis):
ementa com sopa, prato, sobremesa, bebidas e café.

Peça-nos os menus e preços disponíveis. 

www.transserrano.com www.instagram.com/trans_serrano/?hl=pt https://www.facebook.com/TransSerranoAventura

Os valores incluem: a) seguro de acidentes pessoais: cobertura de morte ou invalidez permanentes de 20.000€ e
despesas de tratamento de 3.500€ (apólice 202126631, Allianz Portugal); b) seguro de responsabilidade civil:
cobertura de 75.000€ por sinistro (apólice 203249524, Allianz Portugal). 
Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa em vigor.
A Trans Serrano reserva-se o direito de cancelar ou alterar a atividade, sem aviso prévio, desde que as condições
climatéricas, as condições físicas ou outras coloquem em perigo a segurança dos participantes.
Em caso de não comparência ou desistência nas 24 horas antecedentes à atividade, sem qualquer tipo de notificação, a
Trans Serrano reserva-se no direito de reter ou exigir o pagamento de 50% do preço da atividade.
Em caso de litígio, o consumidor pode recorrer ao CACRC (Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região de
Coimbra), no site www.centrodearbitragemdecoimbra.com e sede na Av. Fernão Magalhães, N.º 240, 1º, 3000-172
COIMBRA, telefone 239 821690, email geral@centrodearbitragemdecoimbra.com ou diretamente no Livro de
Reclamação On-line. Mais informações no portal do consumidor www.consumidor.pt .

Trans Serrano - Aventura, Lazer e Turismo, Lda
Bairro S. Paulo, 2 - 3330-304 Góis | NIF: 504 600 478
Tel: 235 778 938 | 966 217 787 | 961 787 772
geral@transserrano.com
www.transserrano.com | www.idadedeouro.pt
RNAAT24 | RNAVT3925
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Actividade que implica a descida a pé da Ribeira da Pena (Góis), com recurso a saltos para a água, tobogãs, destrepes,
descidas em rapel e travessias por dentro de água. Esta ribeira percorre um vale encaixado e abrupto, cujo leito,

margens e encostas são formados por impressionantes fragas que tornam este local quase inacessível. Por esta razão,
este vale ainda serve de refúgio a plantas e animais exclusivos e raros. Esta é a ribeira mais espetacular da Região

Centro, onde se conjugam o cenário inóspito e selvagem (formado por inúmeras cascatas, lagoas e rochedos imponentes)
com a vegetação exuberante e a vida selvagem peculiar.

No canyoning é fornecido pela organização o seguinte material: fato de neoprene, meias de neoprene, equipamento de
proteção individual (capacete, arnês, descensor), mochilas próprias, sacos e bidons estanques.

Este canyoning tem um rapel inicial de 35 metros para entrada na ribeira (opcional – a organização decide a sua
realização consoante o grupo e as condições climáticas). Tem cerca de uma dezena de saltos facultativos de várias
alturas. Toda a progressão é efetuada pelo curso da ribeira (fora ou dentro de água), em que se utiliza o recurso a

destrepes e saltos de pedra em pedra. No final é necessário realizar uma caminhada de cerca de 30 minutos para chegar
à aldeia de Ribeira Cimeira. Épocas recomendadas: primavera, verão e outono (Abril a Outubro).

DescriçãoDescrição

Duração: cerca de 5 horas.
Ponto de encontro: 9h30 na rotunda da Portela (cruzamento das estradas EN 2 e EN 342) em Góis.
Coordenadas: https://goo.gl/maps/B2RiiA1FcqDYHT1PA 
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Associated to:

ARPT Centro de Portugal

CanyoningCanyoning
Ribeira da PenaRibeira da Pena

GóisGóis

Preço por pessoa:
- Grupos superiores a 4 paxs: 50€ 
- Grupos superiores a 6 paxs: 40€
- Grupos superiores a 12 paxs: 37,5€ 
- Grupos superiores a 20 paxs: 35€
Inclui seguro, transfer de participantes entre final e início da descida, equipamento e monitores.
Número mínimo de participantes: 4.
Oferta de 1 gratuidade por cada grupo de 25 pagantes.
Oferta da reportagem fotográfica da atividade. 

Esta actividade requer transferes em viatura
própria e da empresa, entre o ponto final e

inicial (cerca de 2km), que serão explicados
e acompanhados pelos monitores, no próprio

dia.
Após o encontro, os participantes terão de

levar as viaturas até à aldeia de Ribeira
Cimeira, onde vestem os fatos de neorepene

e o restante equipamento.

Para efetivar a inscrição, bastar indicar um nome e um contacto telemóvel. Deve ser feito um adiantamento de 50% da reserva até 5 dias antes da
actividade, para o IBAN PT50004534534027764108953, enviando o comprovativo por e-mail. É obrigatório o envio da lista de nomes completos e
data de nascimento, para efeitos de seguro, assim como os tamanhos do corpo (altura e peso) para os fatos de neoprene e o tamanho do pé para as

meias de neoprene, de todos os participantes por e-mail (geral@transserrano.com ) até 2 dias antes.

Deve trazer água e almoço ligeiro: sandes, fruta, barras energéticas, frutos secos etc. É necessário trazer calçado para andar na água: ténis ou sapatilhas ou botas com sola
grossa e rugosa (não trazer sandálias ou sapatilhas de neoprene). O calçado é da responsabilidade dos participantes. Podem trazer camisola de Lycra (para usar de baixo do

fato de neoprene). A organização tem mochilas estanques para trazer o almoço dos participantes, mas a quantidade deve ser moderada. Sugerimos que os participantes
comam algo antes da caminhada para não ter de carregar tanto peso durante a actividade. É importante trazer protetor solar. Quem usar óculos graduados deve aplicar um

cordão para estes andarem mais seguros.

Almoço volante individual:
saco individual com 1 croissant misto, 1 barra, 1
fruta, 1 água. Preço por pessoa: 3,5€ (mínimo de

10 pagantes);
Refeição em restaurante (Góis):

ementa com sopa, prato, sobremesa, bebidas e
café. Peça-nos os menus e preços disponíveis.

www.transserrano.com www.instagram.com/trans_serrano/?hl=pt https://www.facebook.com/TransSerranoAventura

Os valores incluem: a) seguro de acidentes pessoais: cobertura de morte ou invalidez permanentes de
20.000€ e despesas de tratamento de 3.500€ (apólice 202126631, Allianz Portugal); b) seguro de
responsabilidade civil: cobertura de 75.000€ por sinistro (apólice 203249524, Allianz Portugal).
Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa em vigor.
A Trans Serrano reserva-se o direito de cancelar ou alterar a atividade, sem aviso prévio, desde que as
condições climatéricas, as condições físicas ou outras coloquem em perigo a segurança dos participantes.
Em caso de não comparência ou desistência nas 24 horas antecedentes à atividade, sem qualquer tipo de
notificação, a Trans Serrano reserva-se no direito de reter ou exigir o pagamento de 50% do preço da atividade.
Em caso de litígio, o consumidor pode recorrer ao CACRC (Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da
Região de Coimbra), no site www.centrodearbitragemdecoimbra.com e sede na Av. Fernão Magalhães, N.º 240,
1º, 3000-172 COIMBRA, telefone 239 821690, email geral@centrodearbitragemdecoimbra.com ou
diretamente no Livro de Reclamação On-line. Mais informações no portal do consumidor www.consumidor.pt .
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O Paintball é um jogo que exige trabalho de equipa, reações rápidas e pensamento estratégico. Este desporto pode ser
catalogado dentro da gama dos desportos radicais, tão em voga ultimamente, devido aos elevados níveis de adrenalina

envolvidos. Teve origem nos USA e pode ser encarado como uma atividade de descontração (Anti-Stress) em que o
contacto pessoal e com a natureza sai privilegiado. A Trans Serrano organiza sessões de paintball com cenário urbano,

numa aldeia abandonada da Serra da Lousã, com passagens secretas entre as ruínas e muita vegetação natural. Jogo de
estratégia onde os participantes munidos de marcadores com bolas de tinta realizam diversos jogos em grupo. A

inscrição permite jogar 3 a 4 jogos. Duração: manhã ou tarde. Carregamentos adicionais de 100 bolas: 5€ ou caixa de
2000 bolas por 70€. Jogos possíveis de serem realizados: banzai, resgate, ataque à bandeira, entre outros. 

DescriçãoDescrição

Duração: 3h (manhã ou tarde).
Ponto de encontro: 9h30 ou 14h30 - Bombeiros Voluntários de Góis (Góis).
Coordenadas: https://goo.gl/maps/Wwj1KmLBCa2L7Z4HA
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Associated to:

ARPT Centro de Portugal

Paintball - AldeiaPaintball - Aldeia
AbandonadaAbandonada GóisGóis

Preço por pessoa: 22,5€. Mais de 15 participantes: 19,5€ por pessoa; Mais de 25 participantes: 17,5€ por pessoa. Mais de 35 participantes:
16,5€ por pessoa.Inclui seguros, equipamentos (marcadores, botija de ar comprimido, máscaras, 100 bolas, proteção pescoço, fato camuflado e
colete para as senhoras) e monitores. Mais de 15 participantes, dividimos o grupo em equipas e fazemos tiro ao alvo com metade do grupo e
paintball com a outra metade e depois trocamos. Esta regra prende-se com questões de segurança.
Número mínimo de participantes: 8 pessoas.
Oferta da reportagem fotográfica da atividade.

Podem ser realizados jogos de paintball noutros locais do país ou na região centro, por sugestão de algum grupo. Preço sob consulta.

Para efetivar a inscrição, bastar indicar um nome e um contacto telemóvel. Deve ser feito um adiantamento de 50% da reserva até 5 dias antes da
atividade, para o IBAN PT50004534534027764108953, enviando o comprovativo por e-mail. É obrigatório o envio da lista de nomes completos e

data de nascimento de todos os participantes por e-mail (geral@transserrano.com) até 2 dias antes.

Só disponível para grupos de 15 ou mais participantes e com reserva prévia do respetivo extra. Estas actividades só se realizam caso as condições
atmosféricas o permitam. Os preços apresentados são por pessoa. 1) Rapel: 5€; 2) Slide + Rapel: 10€; 3) Tiro com arco (arco ou zarabatana): 2,5€; 4)

BTT: 15€

www.transserrano.com www.instagram.com/trans_serrano/?hl=pt https://www.facebook.com/TransSerranoAventura

Os valores incluem: a) seguro de acidentes pessoais: cobertura de morte ou invalidez permanentes de 20.000€ e despesas de tratamento de 3.500€ (apólice
202126631, Allianz Portugal); b) seguro de responsabilidade civil: cobertura de 75.000€ por sinistro (apólice 203249524, Allianz Portugal).
Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa em vigor.
A Trans Serrano reserva-se o direito de cancelar ou alterar a atividade, sem aviso prévio, desde que as condições climatéricas, as condições físicas ou outras coloquem
em perigo a segurança dos participantes.
Em caso de não comparência ou desistência nas 24 horas antecedentes à atividade, sem qualquer tipo de notificação, a Trans Serrano reserva-se no direito de reter ou
exigir o pagamento de 50% do preço da atividade.
Em caso de litígio, o consumidor pode recorrer ao CACRC (Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região de Coimbra), no site
www.centrodearbitragemdecoimbra.com e sede na Av. Fernão Magalhães, N.º 240, 1º, 3000-172 COIMBRA, telefone 239 821690, email
geral@centrodearbitragemdecoimbra.com ou diretamente no Livro de Reclamação Online. Mais informações no portal do consumidor www.consumidor.pt . 

Almoço volante: 2 sandes, 1 croissant misto, 1 chocolate, fruta, água, sumo. Preço por pessoa: 6,5€ (mínimo de 15 pagantes);
Grelhada mista (ao ar livre): grelhada mista com entremeada, febra, bife e enchido. Acompanhamento: arroz de feijão, salada e pão. Sobremesa
(fruta). Bebidas: vinho, sumo e água. Café. Preço por pessoa: 20€ (mínimo de 20 pagantes);
Porco no espeto (ao ar livre): mesa de entradas (queijos, salgados, enchidos fritos e patê), pá de porco assada no espeto, com arroz de feijão,
salada e pão. Sobremesa (doce). Bebidas: vinho, sumo e água. Café. Preço por pessoa: 25€ (mínimo de 20 pagantes);
Refeição em restaurante (Góis): ementa com sopa, prato, sobremesa, bebidas e café. Peça-nos os menus e preços disponíveis.
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Programa 3h (meio dia): Percurso guiado em viatura todo-o-terreno com motorista / guia pelos locais de maior interesse natural,
humano e cultural da Serra da Lousã. Inclui visita a duas Aldeias do Xisto da Serra da Lousã e Trevim (ponto mais alto da Serra da
Lousã), passando por locais de rara beleza, como soutos centenários, bosques de caducifólias e coníferas e miradouros de cortar a

respiração.
 

Programa 6h (dia inteiro): Percurso guiado em viatura todo-o-terreno com motorista / guia pelos locais de maior interesse natural,
humano e cultural da Serra da Lousã. Inclui visita a quatro Aldeias do Xisto da Serra da Lousã, Trevim (ponto mais alto da Serra da

Lousã), Santo António da Neve e Neveiros Reais (antiga Real Fábrica do Gelo do séc. XVIII) e vale da ribeira de Alge (onde dos locais da
serra com mais veados e corços), passando por locais de rara beleza, como soutos centenários, bosques de caducifólias e coníferas e

miradouros de cortar a respiração.
 

Consoante o percurso (meio dia ou dia inteiro) a organização definirá as Aldeias do Xisto a visitar em cada programa, mas por norma
são as seguintes: Gondramaz (Miranda do Corvo), Aigra Nova (sede do Eco-Museu Tradições do Xisto) e Aigra Velha (Góis) e Candal,

Cerdeira ou Talasnal (Lousã). O programa pode incluir almoço.

DescriçãoDescrição

Duração: 3-6h.
Ponto de encontro: variável, mas como exemplo, podemos definir às 9h30 no Castelo da Lousã.
Coordenadas: https://goo.gl/maps/LhkG8ikp13Li7BnW7
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Associated to:

ARPT Centro de Portugal

Passeio de JipePasseio de Jipe
Serra da LousãSerra da Lousã

- Programa meio dia: 160€ por jipe.
- Programa dia inteiro: 190€ por jipe.
Inclui seguros, viatura e motorista / guia. 
Número mínimo de participantes: 2 pessoas.
Oferta da reportagem fotográfica da atividade.

Temos um jipe com 8 lugares, pelo que o preço
indicado em cima, pode ser utilizado até uma

lotação / grupo de 8 pessoas. Em caso de
grupos, o 2º jipe e restantes são sempre

considerados 4 lugares por jipe. 

Para efetivar a inscrição, bastar indicar um nome e um contacto telemóvel. Deve ser feito um adiantamento de 50% da reserva até 5 dias antes da
actividade, para o IBAN PT50004534534027764108953, enviando o comprovativo por e-mail. É obrigatório o envio da lista de nomes completos e

data de nascimento de todos os participantes por e-mail (geral@transserrano.com) até 2 dias antes.

Almoço volante: 2 sandes, 1 croissant misto, 1 chocolate, fruta, água, sumo. Preço por pessoa: 6,5€ (mínimo de 15 pagantes);
Grelhada mista (ao ar livre): grelhada mista com entremeada, febra, bife e enchido. Acompanhamento: arroz de feijão, salada e pão. Sobremesa

(fruta). Bebidas: vinho, sumo e água. Café. Preço por pessoa: 20€ (mínimo de 20 pagantes);
Porco no espeto (ao ar livre): mesa de entradas (queijos, salgados, enchidos fritos e patê), pá de porco assada no espeto, com arroz de feijão,

salada e pão. Sobremesa (doce). Bebidas: vinho, sumo e água. Café. Preço por pessoa: 25€ (mínimo de 20 pagantes);
Almoço Manjar na Aldeia (Aigra Nova): Entradas (queijo de cabra, broa de carne), sopa serrana, Chanfana com batata e couve, bebidas, sobremesa

regional, café da avó e aguardente de mel. Não se trata de um restaurante, mas de um almoço em ambiente de aldeia, em que os produtos
utilizados na confecção da refeição são todos caseiros e produzidos localmente. Preço por pessoa: 22,5€;

Almoço no restaurante Burgo: há várias ementas possíveis, mas sugerimos o menu rapsódia com entradas regionais, vários pratos regionais,
sobremesas regionais, Vinho da casa, sumos e água, Café. Preço por pessoa: 28,5€.

Atelier da broa e do queijo em
Aldeia do Xisto: 17,5€

(existem outros programas
com temáticas etnográficas)

Só disponível para grupos de 10 ou
mais participantes e com reserva

prévia do respetivo extra. Os
preços apresentados são por

pessoa.

www.transserrano.com www.instagram.com/trans_serrano/?hl=pt https://www.facebook.com/TransSerranoAventura

Os valores incluem: a) seguro de acidentes pessoais: cobertura de morte ou invalidez permanentes de 20.000€ e despesas
de tratamento de 3.500€ (apólice 202126631, Allianz Portugal); b) seguro de responsabilidade civil: cobertura de 75.000€
por sinistro (apólice 203249524, Allianz Portugal).
Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa em vigor.
A Trans Serrano reserva-se o direito de cancelar ou alterar a atividade, sem aviso prévio, desde que as condições climatéricas, as
condições físicas ou outras coloquem em perigo a segurança dos participantes.
Em caso de não comparência ou desistência nas 24 horas antecedentes à atividade, sem qualquer tipo de notificação, a Trans
Serrano reserva-se no direito de reter ou exigir o pagamento de 50% do preço da atividade.
Em caso de litígio, o consumidor pode recorrer ao CACRC (Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região de Coimbra),
no site www.centrodearbitragemdecoimbra.com e sede na Av. Fernão Magalhães, N.º 240, 1º, 3000-172 COIMBRA, telefone 239
821690, email geral@centrodearbitragemdecoimbra.com ou diretamente no Livro de Reclamação On-line. Mais informações no
portal do consumidor www.consumidor.pt .
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Percurso circular com 9km que passa pelas quatro Aldeias do Xisto da Serra da Lousã no concelho de Góis: Aigra Nova,
Aigra Velha, Comareira e Pena, com a companhia os imponentes Penedos de Góis. O percurso tem por base o ecomuseu
Tradições do Xisto onde os participantes podem desfrutar de características e tradições únicas do território do xisto:

alambique, eira, forno e moinho comunitários, hortas e culturas serranas, capris, soutos e apiários. Na Aigra Nova
possível é visita o núcleo sede do Ecomuseu e o Núcleo de Interpretação Ambiental da Rede Natura 2000 da Serra da

Lousã. Com sorte será possível avistar uma rapina ou uma manada de veados neste percurso. O piso é, em certos locais,
irregular. É conveniente ter alguma resistência física.

DescriçãoDescrição

Época recomendada: primavera, verão e outono.
Dificuldade: Média. CLASSIFICAÇÃO: **
Duração: cerca de 4/5 horas.
Ponto de encontro: 9h30 na Loja do Xisto de Aigra Nova (Góis).
Coordenadas: https://goo.gl/maps/GTwUzAUJNHs2qvjS6

excelência 19 PME líder'22

Associated to:

ARPT Centro de Portugal

Caminhada Rota das Tradições do XistoCaminhada Rota das Tradições do Xisto
Serra da Lousã, GóisSerra da Lousã, Góis

grupos entre 10 e 19 paxs: 15€ por pessoa
grupos superiores a 20 paxs: 12,5€ por pessoa

Preço por pessoa: 

Inclui: seguro, entrada no ecomuseu e guia.
Número mínimo de participantes: 10.
Oferta da reportagem fotográfica da atividade. Oferecemos uma gratuidade cada 25 pagantes.

* 1 Estrela: caminhada pouco extensa e com declives suaves. 
** 2 Estrelas: caminhada mais longa e/ou com declives moderados.
*** 3 Estrelas: marcha de montanha. Requer preparação e condição física. Caminhada longa
com declives acentuados.
**** 4 Estrelas: marcha de montanha com condições climatéricas difíceis (clima invernal) e/ou
com passagens técnicas recorrendo a equipamento de escalada. Requer preparação física,
técnica e equipamento

Para efetivar a inscrição, bastar indicar um nome e um contacto telemóvel. Deve ser feito um adiantamento de 50% da reserva até 5 dias antes da
atividade, para o IBAN PT50004534534027764108953, enviando o comprovativo por e-mail. É obrigatório o envio da lista de nomes completos e

data de nascimento de todos os participantes por e-mail (geral@transserrano.com) até 2 dias antes.

Deve levar água e um almoço volante leve (à base de sandes e fruta). Recomenda-se vestuário e calçado adequado às condições climatéricas presentes
em cada época do ano, nomeadamente, roupa leve, térmica e transpirável, um impermeável/cortavento e botas de montanha confortáveis, chapéu para

proteger do sol e calças que permitam a liberdade de movimentos. Pode haver a possibilidade de neve na zona mais alta do percurso.

Almoço volante individual:
saco individual com 1 croissant misto, 1 barra, 1 fruta, 1
água. Preço por pessoa: 3,5€ (mínimo de 10 pagantes);

Refeição em restaurante (Góis):
ementa com sopa, prato, sobremesa, bebidas e café. Peça-

nos os menus e preços disponíveis. 

www.transserrano.com www.instagram.com/trans_serrano/?hl=pt https://www.facebook.com/TransSerranoAventura

Os valores incluem: a) seguro de acidentes pessoais: cobertura de morte ou invalidez permanentes de
20.000€ e despesas de tratamento de 3.500€ (apólice 202126631, Allianz Portugal); b) seguro de
responsabilidade civil: cobertura de 75.000€ por sinistro (apólice 203249524, Allianz Portugal). 
Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa em vigor. 
A Trans Serrano reserva-se o direito de cancelar ou alterar a atividade, sem aviso prévio, desde que as
condições climatéricas, as condições físicas ou outras coloquem em perigo a segurança dos participantes. 
Em caso de não comparência ou desistência nas 24 horas antecedentes à atividade, sem qualquer tipo de
notificação, a Trans Serrano reserva-se no direito de reter ou exigir o pagamento de 50% do preço da atividade.
Em caso de litígio, o consumidor pode recorrer ao CACRC (Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da
Região de Coimbra), no site www.centrodearbitragemdecoimbra.com e sede na Av. Fernão Magalhães, N.º 240,
1º, 3000-172 COIMBRA, telefone 239 821690, email geral@centrodearbitragemdecoimbra.com ou
diretamente no Livro de Reclamação On-line. Mais informações no portal do consumidor www.consumidor.pt .

Trans Serrano - Aventura, Lazer e Turismo, Lda
Bairro S. Paulo, 2 - 3330-304 Góis | NIF: 504 600 478
Tel: 235 778 938 | 966 217 787 | 961 787 772
geral@transserrano.com
www.transserrano.com | www.idadedeouro.pt
RNAAT24 | RNAVT3925

Chamada para a rede fixa nacional Chamada para a móvel fixa nacional Chamada para a móvel fixa nacional
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