
Cursos Descrição Duração Preço por pessoa

40% DESCONTO*

Ancoradouro

10% DESCONTO*

Atividades
náuticas

Atividades 
náuticas

Cursos e 
passeios

Descrição Duração Preço por pessoa

Windsurf 

Iniciação  
ao windsurf

Principiantes 
Aprenda o básico do windsurf na teoria  e na 

Esta formação proporciona-lhe  
o conhecimento do equipamento e ensina-o  
a controlar a prancha, a manobrar e a virar,  
habilitando-o a fazer windsurf  em todas  
as direções, com ventos fracos, e a regressar  

2h 40€

6h 90€

10h 140€

Aluguer  
do material

Equipamento de iniciação. 1h 25€

Equipamento avançado. 1h 30€

* Desconto sobre os preços apresentados. Não acumulável com outras promoções.

 
No caso de serviços do ancoradouro e garagem de barco, desconto aplicado apenas aos valores diários e semanais.
Os descontos são válidos apenas para os hóspedes dos Montebelo Hotels & Resorts.

Stand Up Paddle

Batismo
Principiantes 1h 25€

Passeio O passeio é orientado por um professor. 2h 40€

Aluguer  
do material

Passeie de forma livre.
Idade mínima: 8 anos

1h 20€

2h 30€
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Cursos Descrição Duração Preço por pessoa

Pacotes Descrição Duração Preço por pessoa

Cursos Descrição Duração Preço por pessoa

Pacotes Descrição Duração Preço por pessoa

40% DESCONTO*

Ancoradouro

10% DESCONTO*

Atividades
náuticas

Atividades 
náuticas

Wakeboard

Iniciação
Principiantes  40m 45€

Aula individual 
Níveis iniciado e intermédio 25m 40€

1 sessão Praticantes experientes

sucessivamente, dividindo-as por amigos  
 

trazer até 2 acompanhantes não  

15m 30€

3 sessões 45m 75€

5 sessões 75m 120€

 

Ski náutico

Iniciação
Principiantes 40m 45€

Aula individual
Níveis iniciado e intermédio 25m 40€

1 sessão Praticantes experientes 

sucessivamente, dividindo-as por amigos 

trazer até 2 acompanhantes  não 

15m 30€

3 sessões 45m 75€

5 sessões 75m 120€

* Desconto sobre os preços apresentados. Não acumulável com outras promoções.
No caso de serviços do ancoradouro e garagem de barco, desconto aplicado apenas aos valores diários e semanais.
Os descontos são válidos apenas para os hóspedes dos Montebelo Hotels & Resorts.



Atividade Duração Preço por pessoa

Cursos Descrição Duração Preço por pessoa

Aluguer de 
material

Descrição Duração Preço por pessoa

40% DESCONTO*

Ancoradouro

10% DESCONTO*

Atividades
náuticas

Atividades 
náuticas

Passeios de barco

Passeio de barco com condutor 30m 10€

os rios Dão e Mondego, submersa após a construção da Barragem da Aguieira. Aí se encontra a Ponte 
Salazar, inaugurada em 1935, construída em pedra e possuindo arcos perfeitos. Neste longo troço da 
albufeira, onde imperam os patos-reais e os patos-corvo, navega-se sobre Breda, outra aldeia sub-
mersa, avistam-se as ruínas da ponte romana de Ferreirós do Dão e viaja-se ao encontro da foz do rio 

pinheiros, eucaliptos, sobreiros e carvalhos.

Vela

Iniciação  
para crianças

Principiantes

adequado para esta faixa etária. A primeira 
hora é feita com monitor no barco-escola.

4h 70€

8h 130€

Iniciação  
para adultos

Principiantes 
 

adequados. Habilita-o a velejar em todas 
as direções com ventos fracos e a regressar 

equipamento, controlo do barco e vela, 
manobrar e virar de bordo.

4h 80€

8h 150€

Passeio à vela
Navegue à vela nas águas da Aguieira,  
apreciando a natureza ao sabor do vento. 1h 20€

Optimist Crianças até aos 15 anos 2h 40€

New cat 12 Catamaran 2h 50€

New cat 15 Catamaran 2h 60€

 

(2) Passeio para um mínimo de 8 pessoas um máximo de 12.
(3) Passeio para um mínimo de 2 pessoas um máximo de 4.
* Desconto sobre os preços apresentados. Não acumulável com outras promoções.

No caso de serviços do ancoradouro e garagem de barco, desconto aplicado apenas aos valores diários e semanais.
Os descontos são válidos apenas para os hóspedes dos Montebelo Hotels & Resorts.
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Kayaks Motas de água 

Ancoradouro Diário Semanal Mensal Trimestral Semestral Anual

40% DESCONTO*

Ancoradouro

10% DESCONTO*

Atividades
náuticas

Atividades 
náuticas

Boia redonda (10m) 2h 20€ -

Até 3 pessoas 30€

 

(4) Ocupação máxima: 2 adultos + 1 criança por kayak.
(5) Com 2 e 3 lugares.
* Desconto sobre os preços apresentados. Não acumulável com outras promoções.

No caso de serviços do ancoradouro e garagem de barco, desconto aplicado apenas aos valores diários e semanais.
Os descontos são válidos apenas para os hóspedes dos Montebelo Hotels & Resorts.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:
T. (+351) 231 927 060    
 (+351) 232 420 000 

reservasmontebelo@montebelohotels.com
www.montebeloaguieira.pt  |  www.montebelohotels.com
GPS: 40º20’46’’ N 8º11’16’’ W

Até 6 metros 10€ 25€ 50€ 150€ 300€ 550€

Superior a 6 metros 11€ 28€ 70€ 180€ 370€ 650€

Motas de água 35€ 90€ 175€ 350€

Garagem para barco 900€
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