animação turística
Sabor Douro e Aventura Lda.

Contactos:
João Alberto da Silva Tristão - Gerência - (+351) 279 258 270 - info@sabordouro.com
João Alberto da Silva Tristão - Marcação de actividades - (+351) 964 801 332 - info@sabordouro.com
Ligações:
http://www.torredemoncorvo.pt - Site da Câmara
http://www.amdourosuperior.pt - Site da Associação de Municípios
http://www.sabordouro.com - Sabor Douro e Aventura
http://www.casaavo.com - Site de Alojamento Recomendado
Morada:
Abade Tavares, Cave 2 5160 – 247 Torre de Moncorvo
Horário:
9H00 / 12H30 - 14H00 / 17H30 Excepto fins de semana
Serviços:
A Sabor Douro e Aventura foi fundada em 1999, possui guias com conhecimento e experiência da região do Douro,
troço superior e arribas do Douro Internacional. Organiza programas de turismo activo e de natureza, para conhecer as
gravuras rupestres do Parque Arqueológico do Vale do Côa, o Parque Natural do Douro Internacional, o Alto Douro
Vinhateiro, Vale do Sabor e Côa. Percursos pedestres, descidas de canoa, todo-o-terreno, passeios fluviais, temáticos,
programas de fim de semana, programas de férias no Douro, um dia a vários, actividades para pequenos grupos,
grandes grupos, ou em família... Alvará DGT n.º 22/2002.
Destaques:
Passeios de barco no rio Douro, e visita às quintas do Douro com prova de vinhos. Visita às gravuras rupestres de Foz
Côa, Património da Humanidade. Descidas em canoa do Douro Internacional , percursos a pé, pequenas rotas
(Alpajares, S. João Arribas) da rede de percursos pedestres do PN Douro Internacional e grandes rotas (GR do Vale do
Côa). Visitas culturais a monumentos, estações arqueológicas, provas gastronómicas, etc. Organizamos também,
campos de férias para jovens e raid´s TT com roadbooks da região do Douro.
Como ir:
Sede em Torre de Moncorvo na saída mais a poente perto das bombas de gasolina da Azoria. Presentes também na
Foz do Sabor a 8 km de Moncorvo: pela variante que dá acesso ao IP2, durante a época balnear, cortar à direita no
cruzamento de Foz e ir em direcção à Foz do Sabor. Contactar: 964801332.

