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CANYONING
Um Mergulho na Natureza
Canyoning é um desporto 
de natureza por exelência. 
Faz-se por gosto e sem 
compromissos e é uma 

atividade que envolve um 
ambiente de enorme 

tranquilidade e 
“mergulhando” em 

paisagens deslumbrantes!
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RIBEIRA DE 

PAREDES

Local

Duração

Dificuldade

Paredes, Mortágua

Cerca de 4 horas

Sazonalidade
Todo o ano (sujeito a condições meteorológicas)

*nos meses de verão: julho a setembro perde muito caudal

1

1

Valor da Atividade 35 €

Nº Min Participantes 6 participantes
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A Ribeira das Paredes é o local indicado para uma primeira

abordagem à Atividade de Canyoning. Nesta iniciação à prática da

modalidade, a descida da ribeira é feita a pé e com recurso a

pequenos saltos para a água e/ou manobras de cordas.

Trata-se de uma actividade de diversão e ativa, onde percorremos o

leito do rio. Para o início da atividade, teremos que fazer uma

pequena caminhada (a subir) de abordagem à entrada na ribeira.

Ao longo do percurso iremos ter pela frente 5 cascatas (a maior de

32 metros), com 3 rapeis e, para os mais aventureiros, a possibilidade

de realizarem 3 saltos para as lagoas (com segurança).

O ar puro, vegetação autóctone e as águas límpidas da ribeira, são os

companheiros constantes nesta actividade.

Descrição de aatividade/Motivos de interesse
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RIBEIRA DE

QUELHAS

1

Local

Duração

Dificuldade

Coentral, Serra da Lousã

Cerca de 4 a 5 horas

Sazonalidade

1

35 €

Nº Min Participantes 6 participantes

Todo o ano (sujeito a condições meteorológicas)

*nos meses de verão: julho a setembro perde muito caudal

Valor da Atividade
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A Ribeira de Quelhas é um excelente local para uma iniciação ao

Canyoning. A atividade inicia-se com uma caminhada por um trilho

(cerca de 10 minutos) que nos leva ao início do percurso.

Uma vez aí chegados, entramos no leito do rio que vamos descer

com recurso a caminhada aquática, 6 rapeis (o maior de 20

metros), saltos para as lagoas para os mais aventureiros, pequenos

destrepes e até um tobogã que nos leva até às águas cristalinas da

ribeira.

A Ribeira de Quelhas desce um vale encaixado de serra, de difícil

acesso e, como tal, conserva uma fauna e flora autóctone, num

cenário de grande beleza.

Descrição de atividade/Motivos de interesse
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RIO FRADES

2

Local

Duração

Dificuldade

Arouca, Serra da Freita

Cerca 5 horas

Sazonalidade
Primavera, Verão e Outono (sujeito 

a condições meteorológicas)

2

40 €

Nº Min Participantes 6 participantes

Valor da Atividade
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O Rio Frades é, na opinião da Equipa DNA, o Canyoning mais

divertido, entre os que atualmente realizamos, pois estamos sempre

dentro de água, com muitas e seguidas cascatas, propícias para ótimos

saltos e emocionantes rapeis.

Localizado no coração da Serra da Freita, junto a antigas minas de

exploração de volfrâmio, trata-se de uma atividade que leva cerca de

5 horas a realizar onde percorremos cerca de 1 km de distância do leito

do rio.

A atividade inicia-se com uma pequena caminhada (a subir) de

abordagem à entrada no Rio. Ao longo do percurso iremos desfrutar

de 5 rapeis (o maior de 14 metros) e poderemos ainda ter outras

manobras como rapeis guiados ou um slide para a lagoa final. Para os

mais aventureiros existem ainda locais com poços amplos e profundos,

onde é possível realizarem saltos para a água de várias alturas, sem

com segurança.

No final de percurso teremos que atravessar um túnel, que completa e

finaliza a actividade.

Descrição de atividade/Motivos de interesse
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RIO TEIXEIRA

2

Local

Duração

Dificuldade

São João da Serra, Serra da Freita

Cerca de 5 horas

Sazonalidade
Primavera, Verão e Outono (sujeito 

a condições meteorológicas)

2

40 €

Nº Min Participantes 6 participantes

Valor da Atividade
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O Rio Teixeira é, na opinião da Equipa DNA, o mais bonito rio para

Canyoning no Centro de Portugal.

Trata-se de uma atividade que leva cerca de 5 horas a realizar onde

percorremos cerca de 2 km de distância do leito do rio. Para o início da

descida, teremos que fazer uma pequena caminhada (a subir) de

abordagem à entrada no Rio.

A principal atração deste Rio prende-se com a altura das

Cascatas/Rapeis que iremos enfrentar, pois temos, entre outras,

Cascatas de 15, 25 e 35 metros. Existe ainda a possibilidade de realizar

alguns saltos para a água (de várias e desafiantes alturas, todos

opcionais) e um divertido tobogã.

O Rio Teixeira é um fantástico rio que permite um excelente equilíbrio

entre um ambiente natural fantástico, rapeis em cascatas

deslumbrantes e desafiantes saltos para as lagoas.

Descrição de atividade/Motivos de interesse
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OUTROS RIOS
Para grupos formados podemos ir dar um Mergulho na 

natureza em outros Rios e Ribeiras de Portugal:

Rio Lordelo (Sever de Vouga)

Frecha da Mizarela (Serra da Freita);

Rio Carcerelha (Gerês);

Rio Poio (Vila Real);

entre outras opções

Ofertas à medida e criadas de acordo com as necessidades de cada grupo.
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CANYONING 

TOUR Um Mergulho na Natureza

Uma aventura com 

vários dias de 

Canyoning que 

podem ir de 2 a 7 dias

Canyoning Tour Portugal (Ribeira de 

Paredes, Rio Frades e Rio Teixeira): 3 

dias;

Canyoning Tour Açores (várias opções

de 3, 5 e 7 dias. Uma ilha ou multi-

ilhas);

Canyoning Tour Madeira (várias opções

de 3, 5 e 7 dias);
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EPI (Equipamento de Proteção Individual)*,

Fato completo de neoprene e respetivas meias. seguro de acidentes

pessoais e de responsabilidade civil (exigidos por lei) e enquadramento

da atividade e acompanhamento por monitores qualificados e

preparados para a Atividade.

*composto por arnês, capacete, mosquetão e descensor.

Fato de banho, toalha, água e comida (coisas simples e feitas ex.

sandes, barras energéticas, fruta, etc). Trazer calçado para andar

dentro de água (botas de caminhada ou outro calçado com boa

aderência na rocha molhada). É proibido o uso de sandálias. Para

maior conforto, poderá trazer uma camisola de Lycra (opcional),

elástico para prender o cabelo comprido (quem tiver) e protetor solar.

Quem usar óculos deve trazer uma fita que segure e não os deixe sair.

Óculos de mergulho podem também ser uma boa opção para

momentos de lazer (opcional). Cada participante deve ainda trazer

calçado e roupa seca para vestir no final da atividade.

As Atividades Incluem

Material Individual a trazer
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CANYONINGPara efetivar a reserva e marcação da atividade são necessários os

seguintes dados:

- Primeiro e último nome de cada participante (efeitos de seguro);

- Data de nascimento de cada participante (efeitos de seguro);

- Peso e altura aproximados por participante para atribuir o tamanho

do fato térmico a utilizar;

- A DNA reserva-se ao direito de só considerar válida e definitiva a

inscrição e reserva após o pagamento mínimo de 50% do valor da

atividade (a definir caso a caso);

- Cancelamentos com antecedência mínima de 48 horas, obriga ao

pagamento de 50% do valor total. Desistências de última hora são

cobradas a 100%.

Inscrições e Informações
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Para dúvidas ou questões adicionais por favor não hesitem 

em contactar-nos

Observações

A DNA reserva o direito de cancelar a atividade por questões de

segurança, meteorológicas ou outras de força maior, sempre no sentido

de assegurar a qualidade da atividade e a segurança dos participantes,

sem que tal situação confira direitos indemnizatórios para os

participantes.

Salvo indicação escrita dos participantes, a DNA pode usar registos

fotográficos ou de vídeo das atividades realizadas, para fins

promocionais da empresa.

A participação nesta atividade pressupõe o conhecimento e aceitação

da nossa política de RGPD.
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