Montes de Laboreiro – Animação Turística, Lda
SOBRE

Quem Fomos? A Montes de Laboreiro, Animação Turística Lda., é uma empresa de desporto aventura vocacionada
para as práticas de turismo ativo.
Queremos proporcionar um combinado de aventura, natureza, cultura, segurança e profissionalismo. O nosso
principal objetivo é oferecer, aos nossos clientes, experiências únicas e inesquecíveis.
Onde estamos? Estamos situados num local cheio de tipicidades e inúmeros pontos de interesse. Inserida no único
Parque Nacional do país, Castro Laboreiro é uma vila pertencente ao concelho de Melgaço de visita obrigatória.
Permita-nos a honra de lhes mostrar os tesouros de um património natural e cultural ímpar, zelando sempre para
que se divirta em segurança e respeito pelo meio ambiente.
Que fazemos? Temos um leque de atividades que culminam em momentos descontraídos e divertidos. Eco-Canyonin,
sinta a adrenalina e conheça um pouco da tradição castreja ao mesmo tempo. Caminhada com pastores, passeie por
locais magníficos e viva um experiencia que recordará para toda a vida. Visite o território do Lobo Ibérico num
fantástico passeio todo-o-terreno. Estas são algumas das muitas atividades que só a Montes de Laboreiro lhe poderá
oferecer, viva algo diferente, algo realmente especial, porque você merece.
Contactos
Lugar de Varziela 4960-061 - Castro Laboreiro
+351 251 466 041
Telefone:
geral@montesdelaboreiro.pt
E-mail:
Website:

http://www.montesdelaboreiro.pt

Atividades
Mergulho
Passeios pedestres
Parapente
Observação de fauna e flora
Bicicleta
Todo o terreno
Canoagem
Orientação
Tiro ao alvo
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Observação de aves
Equitação
Escalada
Paintball
Rappel e Slide
Rafting
Montanhismo
Canyoning
Aluguer de motas
Aluguer de bicicletas

Acessibilidade
Pagamentos
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
Nº de Registo: 52/2008
Clean&amp;Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controlo do vírus
COVID-19, de acordo com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais informações em
www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183.
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