TABELA DE PREÇOS 2022
CASA DAS PEDRAS PARIDEIRAS (CPP)
RADAR METEOROLÓGICO DE AROUCA (RMA)

SERVIÇO

CPP.1

CPP.2

CPP.IH1

CPP.IH2

CPP.3

CPP.4

VISITA AO GEOSSÍTIO PEDRAS PARIDEIRAS (CPP visita à área do afloramento coberto + visualização
de documentário 3D «Pedras Parideiras»)
VISITA GUIADA AO GEOSSÍTIO PEDRAS PARIDEIRAS
(área do afloramento coberto sem visualização de
filmes 3D)
VISITA ITER HOMINIS (visita guiada ao afloramento
rochoso coberto e visualização de documentário
infantil)
VISITA ITER HOMINIS (visita guiada ao afloramento
rochoso coberto e visualização de documentário
geológico e infantil)
ÁUDIO-GUIAS
Percurso A: Afloramento Exterior + Aldeia
Castanheira
Percurso B: Planalto Serra da Freita
Aluguer de Bicicletas - GEOBIKES

A.
INDIVIDU
AL
GERAL

4€/Pesso
a

B
INDIVIDUAL
ESTUDANTES E
SÉNIORES
(>60 ANOS)

C
GRUPOS (*)
(mín. 8 pessoas)

D
PACKS FAMÍLIA
(Oferta Áudio-Guia)

3€/Pessoa

3€/Pessoa

2 adultos (=6€) +
1€/Jovem

E
ESPECIAL
-ASSOCIADOS AGA (*) / VOUCHERS ALOJAMENTO ASSOCIADO
AGA/ RESIDENTES EM AROUCA / DETENTOR CARTÃO
PASSADIÇOS (**) / ESTUDANTES DOS ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO DE AROUCA / PARCEIROS DA ÁREA TERRITORIAL
“MONTANHAS MÁGICAS” (*)

2€/Pessoa

1,50€/Pessoa

4€/Pesso
a

3€/Pessoa

3€/Pessoa

2 adultos (=6€) +
1€/Jovem

2€/Pessoa

5€/Pesso
a

4€/Pessoa

4€/Pessoa

2 adultos (=7€) +
1€/Jovem

3€/Pessoa

1€/Equipamento/Hora

Consultar tabela de preços em vigor
RMA.1

VISITA AO GEOSSÍTIO PANORÂMICA DA COSTA DA
CASTANHEIRA (acesso ao Piso Panorâmico do RMA)
(****)

RMA.2

VISITA G.1 (CPP.1 ou CPP.IH1) + G.2 (RMA) (****)

4€/Pesso
a(***)

3€/Pessoa (***)

3€/Pessoa

5€/Pesso
a (***)

5€/Pessoa (***)

5€/Pessoa

2 adultos (=6€) +
1€/Jovem
2 adultos (10€) +
1€/Jovem

2€/Pessoa
3€/Pessoa

(*) Reserva obrigatória com, pelo menos, 8 dias de antecedência. As visitas para grupos podem ser agendadas de segunda a domingo, de acordo com a disponibilidade dos serviços.
(**) Devem fazer prova da sua residência, através da apresentação do cartão dos Passadiços do Paiva, Carta de Condução ou apresentação do cartão escolar quando em visitas a título individual. Aplica-se a taxa de
residente unicamente a quem fizer prova de residência.
(***) Serviço condicionado aos dias de funcionamento (em função das condições de estado do tempo).
(****) O Piso Panorâmico do Radar Meteorológico de Arouca está encerrado, por tempo indeterminado, face à pandemia COVID-19

Condições Gerais
- O presente tarifário encontra-se em vigor a partir de 1 de janeiro de 2022;
- Todas as visitas de grupos à CPP e RMA têm que ser reservadas através do preenchimento de formulário de reserva em www.aroucageopark.pt, e/ou email
pedrasparideiras@aroucageopark.pt. Devido à pandemia COVID-19, em cumprimento da legislação municipal ou nacional, as visitas individuais e reservas de áudio-guias e
geobikes poderão também requerer reserva obrigatória;
- Devido à pandemia COVID-19 os serviços poderão ter que encerrar subitamente e/ou adaptar os seus dias e horários de funcionamento, de acordo com as restrições
municipais e/ou nacionais em vigor. Adicionalmente, o acesso a determinados espaços poderá ser vedado ou sofrer restrições;
- As visitas processam-se em grupos máximos de 30 pessoas. Face às restrições impostas pela COVID-19 este número de participantes poderá ter de ser ajustado, dando
cumprimento à legislação municipal e/ou nacional em vigor e aos seus múltiplos critérios (distanciamentos mínimos em área fechadas/pessoa/agregado familiar, tipo de
evento, limite de nº de pessoas/espaço, etc.);
- As visitas ao geossítio Panorâmica da Costa da Castanheira/Piso Panorâmico do Radar Meteorológico de Arouca poderão ser suspensas, por tempo indeterminado, devido
à pandemia COVID-19 e/ou imposição do IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera;
- Com a presente atualização de preços, aos visitantes que apresentem voucher de unidade de alojamento (associado da AGA) é aplicado o tarifário da coluna E – ESPECIAL,
desconsiderando o facto de os vouchers mais antigos apresentarem informação de desconto de 50% do valor geral;
- Aos vouchers atribuídos no âmbito de eventos/feiras é também aplicado o tarifário da coluna E - ESPECIAL;
- Aos habitantes das aldeias do planalto da Serra da Freita (Castanheira, Albergaria da Serra, Cabaços, Mizarela e Merujal) a visita é gratuita no(s) espaços que se encontrem
em funcionamento, dando cumprimento às restrições municipais e/ou nacionais impostas pela COVID-19. Estas visitas carecem de reserva obrigatória até ao dia útil
anterior à visita, através de contacto presencial e/ou 256 484 093 e/ou pedrasparideiras@aroucageopark.pt , estando sujeitas à disponibilidade dos serviços;
- Os bilhetes atribuídos para visita aos geossítios mencionados no presente documento são apenas válidos para uma visita única e no dia de compra de bilhete (para os
espaços em funcionamento e de acordo com as restrições municipais e/ou nacionais impostas pela COVID-19);
- As visitas individuais são gratuitas para crianças até aos 6 anos de idade. Visitas de grupos que incluam crianças até aos 6 anos terão um máximo de 20% de gratuitidades;
- Atividades no âmbito da programação Castanheira+ ou outras programações pontuais obedecem aos preços indicados na sua divulgação. Adicionalmente, sempre que
impliquem inscrição obrigatória esta tem que ser feita até à data divulgada e está sujeita à disponibilidade de vagas de participação. Contactos após a data limite de inscrição
não serão considerados válidos, salvo indicação contrária pelos serviços;
- A disponibilização de áudio-guias e geobikes, caso não tenha sido reservada previamente, está sujeita à disponibilidade de equipamentos. Adicionalmente, a sua
disponibilização está também condicionada ao horário de funcionamento da CPP e a sua devolução deve ser feita até 30 minutos antes do encerramento dos serviços;
- A utilização de geobikes e áudio-guias pressupõe o cumprimento de todas as condições impostas pela legislação nacional e/ou municipal em vigor (p.ex código da estrada,
COVID-19, estados de emergência ou outros, despachos de declaração de situação de alerta tais como ‘elevado risco de incêndio’, etc).

