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A Douro Marina é um porto de recreio com 300 lugares de amarração para embarcações, que representa um novo
conceito de marina que une desporto, lazer, turismo e natureza num conjunto inovador de serviços e actividades,
não só para os viajantes do trânsito atlântico, mas também para os habitantes locais e visitantes em geral.
Situado na margem sul do Rio Douro, a Douro Marina é a maior infra-estrutura para a náutica de recreio existente
entre Cascais e a Galiza, assumindo-se como um ponto de paragem obrigatório para os navegadores em trânsito na
costa ocidental, com a oferta de serviços, de extrema qualidade, inexistentes nesta zona do país.

A Douro Marina aproveitou as condições ideais para os desportos náuticos oferecidas pelo Rio Douro e concebeu
uma infra-estrutura capaz de potencializar a prática de várias actividades náuticas. O Centro Náutico da marina
oferece um conjunto de actividades desportivas na água, desenvolvidas tanto para o público profissional como para
os entusiastas de diversão, como para os que procuram passar bons momentos em família.
A Douro Marina está localizada a apenas 15km do aeroporto internacional Francisco Sá Carneiro.
Contactos
Rua da Praia, s/n 4400 - 554 Vila Nova de Gaia
+351 22 090 71 00
Telefone:
+351 22 090 73 09
Fax:
E-mail:

info@douromarina.com

Website:

http://www.douromarina.com

Caraterísticas e Serviços
Radio
Informação de marés
Tem faróis de orientação
Posto de abastecimento de combustível
Tem fornecimento de água
Tem fornecimento de energia
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Rampa de acesso à água
Reparação de motor
Reparação de casco
Reparação de velas
Travel lift
Restaurante
Lojas
Número de amarrações permanentes: 300
Calado máximo nas amarrações para as embarcações: 3,5
Comprimento máximo nas amarrações para as embarcações: 55
Frequência: 9
Tipo de marina: fluvial
Rampa de guindaste de elevacao
Serviço de recolha de resíduos sólidos
Aluguer de barcos

Outras Informações
A Douro Marina aproveitou as condições ideiais para os desportos náuticos oferecidas pelo Rio Douro e concebeu
uma infraestrutura capaz de potencializar a prática de várias actividades náuticas. O Centro Náutico da marina
oferece um conjunto de actividade desportivas na água, desenvolvidas tanto para o público profissional como para
os entusiastas de diversão, como para os que procuram passar bons momentos em família.
Este novo empreendimento é um marco na Região Norte de Portugal e aproveita todas as qualidades desta Região
oferecendo uma selecção de serviços que farão da Douro Marina uma paragem obrigatória.
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