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Experiências 
Atividades em parceria

PASSEIOS DE BALÃO 
(em parceria com a empresa “Ao sabor do Vento”)  
Local: Bragança

Complemente a sua estadia com uma experiência e 
sensações únicas como a de voar num balão de ar quente, 
ao sabor do vento e por entre as nuvens, em voo livre.
O voo livre de balão de ar quente permite-lhe desfrutar  
a paisagem da forma mais suave que pode imaginar.  
Deixe-se levar pelo vento e entre em contacto com a 
natureza pois cada viagem é única!

O serviço inclui:
    • 1 hora / 1 hora e meia de voo
    • Briefing sobre o voo e aprendizagem de 
procedimentos de segurança
    • Participação dos passageiros no enchimento do balão
    • Comemoração do batismo de voo com champagne
    • Lanche pós-voo

Preçário: 
Por pessoa: 170,00€
Romântico: 750,00€
Grupos: Sob consulta

Esta é a única experiência que oferecemos fora do 
concelho. Apenas porque a nossa localização não permite 
as condições ideais de segurança para a sua execução.
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Experiências 
Atividades em parceria

BIRDWATCHING 
(em parceria com a empresa “Asas do Tua”)
Local: Carrazeda de Ansiães

Birdwatching no concelho de Carrazeda de Ansiães e vale 
do Tua, onde existem mais de 200 espécies de aves,  
sendo o Chasco-negro um dos favoritos.

Dispõem de 2 hides fixos e 2 hides móveis de tenda para 
fotografia e observação de aves. 

Estes serviços são dirigidos para os observadores  
e fotógrafos de Ornitologia, mas também para os amantes 
da natureza em geral.

Preçário: 
40€ /pessoa 
Guia : 50€ 
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Experiências 
Atividades em parceria

PASSEIO DE BARCO  
NO DOURO 
(em parceria com a empresa “DouroExperience”)
Local: Carrazeda de Ansiães

Embarque a partir da Sra. Da Ribeira, rio Douro abaixo, 
descendo o rio para contemplar as mais belas quintas 
vinhateiras, onde os mais famosos e galardoados vinhos do 
Porto são produzidos. 

Navegaremos até ao imponente Cachão da Valeira, um 
lugar marcado por lendas e muita história. 

Na viagem de regresso, o nosso guia vai levá-lo a um 
restaurante numa antiga estação de comboios para uma 
prova de vinhos do Porto.

O serviço inclui:
    • Cerca de 5 horas de passeio de barco;
    • Almoço à beira-rio num restaurante local;
    • Prova de vinho do porto.

Preçário:
Por pessoa: 145,00€
Grupos: Sob consulta
Romântico: 400,00€
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Experiências 
Atividades / A visitar

CASTELO DE ANSIÃES 
Local: Lugar do Castelo e Vila Amuralhada de Ansiães
Preço: Gratuito

CICA - CENTRO 
INTERPRETATIVO DO 
CASTELO 
Local: Carrazeda de Ansiães 
Preço: Gratuito

TEMPO MEDIEVAL
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ANTA DE VILARINHO – 
“PALA DA MOURA” 
Local: Lugar de Coito – Vilarinho da Castanheira
Preço: Gratuito

ANTA DE ZEDES - CASA 
DA MOURA 
Local: Aldeia de Zedes 
Preço: Gratuito

CACHÃO DA RAPA — 
PINTURAS RUPESTRES 
Local: Lugar do Cachão da Rapa 
Preço: Gratuito

TEMPO DA PRÉ-HISTÓRIA

 

Experiências 
Atividades / A visitar
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Experiências 
Atividades / A visitar

MUSEU DA MEMÓRIA 
RURAL 
Local: Aldeia de Vilarinho da Castanheira (museu sede) e 
outros locais
Preço: Gratuito

TEMPO DOS AVÓS
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FONTE DAS SEREIAS, 
PELOURINHO 
E BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
Local: Carrazeda de Ansiães
Preço: Gratuito

PARQUE 
INTERNACIONAL 
DE ESCULTURA DE 
CARRAZEDA DE 
ANSIÃES
Local: Carrazeda de Ansiães 
Preço: Gratuito

GALERIA ALBERTO 
CARNEIRO 
Local: Carrazeda de Ansiães 
Preço: Gratuito

TEMPO PARA CARRAZEDA
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Experiências 
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ROTA DOS 
MIRADOUROS 
Local: Concelho de Carrazeda de Ansiães
Preço: Gratuito

TEMPO DE OLHAR
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CENTRO 
INTERPRETATIVO DO 
VALE DO TUA 
Local: Estação Ferroviária de Foz Tua , Carrazeda de 
Ansiães
Preço: 2€  
(existem descontos e as  crianças até aos 10 anos têm 
entrada livre)

PORTA DE ENTRADA 
DO PARQUE NATURAL 
REGIONAL DO VALE  
DO TUA
Local: Antigo Armazém Ferroviário Avenida da Estação, 
Castanheiro do Norte, Foz-Tua 
Preço: Gratuito

CASA DOS 
CANTONEIROS 
Local: Foz Tua 
Preço: Gratuito

TEMPO DE TUA

 

Experiências 
Atividades / A visitar
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8 TRILHOS
Local: Concelho de Carrazeda de Ansiães
Preço: Gratuito

PEDESTRIANISMO

 

Experiências 
Atividades / A visitar

1 TRILHO
Local: Concelho de Carrazeda de Ansiães
Preço: Gratuito

BTT



MORADA / ADDRESS / ADRESSE

The Village House by CDV
Praça Antero de Quental n.º 7

5140-057 Carrazeda de Ansiães
Bragança, Portugal

RESERVAS / RESERVATIONS / RÉSERVATIONS

reservas@thevillagehouse.pt

INFORMAÇÕES / INFORMATIONS / INFORMATION 

info@thevillagehouse.pt

TELEFONE / PHONE / TÉLÉPHONE 

(+351) 278 616 640

TELEMÓVEL / MOBILE / TÉLÉPHONE PORTABLE

(+351) 927 150 368




