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MU N IC iPIO PONTE 8 L!A 

TE HHA HICA OA HUMANIOADC 

EDITAL 
__ VICTOR MANUEL ALVES MENDES, NA QUALIDADE DE 

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA: ___ _ 

__ FAZ PUBLICO QUE, a Camara Municipal na reuniao de 29 de janeiro 

de 2018, aprovou altera<;oes ao Tarifario das Visitas Guiadas na Area 

Protegida, cuja republica<;ao se anexa ao presente edital como sua parte 

integrante. ------------------------

-- Mais torna publico que o regulamento republicado em questao entrara 

em vigor 15 dias seguidos ap6s a sua publicita<;ao nos termos legais. __ _ 

___ Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que 

vao ser afixados nos lugares do estilo . ______________ _ 

___ Pa<;os do Concelho de Ponte de Lima, 12 de fevereiro de 2018. __ _ 

0 Presidente da Camara Municipal, 

Eng.0 Victor Mendes 
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Tarifario Visitas Guiadas na Area Protegida 

Percursos e Rotas 
Visitantes em Geral* 

Escolas/ Associa~oes sem fins lucrativos* 
Visitas noturnas** 

Percurso da Lagoa {PRI} 30,00€ 20,00€ 

Percurso das Tapadas {PRII} 35,00€ 25,00€ 

Percurso do Rio {PRill} 35,00€ 25,00€ 

Percurso da Veiga {PRIV} 65,00€ 55,00€ 

Percurso da Agua {PRV} 95,00€ 85,00€ 

Ecovia das Lagoas 45,00€ 35,00€ 

Rota do Solar {RI} 50,00€ 40,00€ 

Rota dos Cruzeiros {RII} 65,00€ 55,00€ 

Rota da Azenha {Rill} 55,00€ 45,00€ 

Notas: 
Tarifas isentas de IVA. 

As visitas guiadas sao realizadas mediante marca<;ao previa. 

Nas visitas guiadas para escolas e associa<;6es sem fins lucrativos, e obrigat6ria a presen<;a e acompanhamento das 

mesmas par professor/educador/monitor. 

A verificarem-se atrasos superiores a 1/2 hora sera cobrado valor de uma visita adicional. 

As tarifas para escolas e associa<;6es sem fins lucrativos nao se apl icam ao fim de semana e feriados. 

As tarifas para escolas nao se aplicam em ferias escolares e em periodo noturno. 

Para confirmar a marca<;ao da visita e obrigat6rio proceder ao pagamento de 50% do valor total previsto para a 

visita/atividade {par transferencia bancaria} . 

Uma vez efetuado o pagamento, em caso de desistencia da mesma: 
./ ate 30 dias uteis antes da realiza<;ao da visita/atividade, havera Iugar a devolu<;ao de 60% da imporUincia 

paga; 
./ ate 15 dias uteis antes da realiza<;ao da visita/atividade, havera Iugar a devolu<;ao de 30% da importancia 

paga; 
./ a menos de 10 dias uteis antes da realiza<;ao da visita/atividade, nao havera Iugar a devolu<;ao da importancia 

paga. 
* Valor par grupo ate 30 participantes {minima de 10 participantes} 

** Disponfveis apenas para escolas 
Atividades complementares a visita guiada {Pedypaper: 15,00€/grupo, isento de IVA; Atelier da Natureza- recolha de 

pegadas, constru<;ao de herbaria, decalques, pintura, jogos didaticos, artes plasticas: 7,50€/grupo, isento de IVA} . 


