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Voar num dos maiores Fantasticable do mundo, deslizar mon-

tanha abaixo entre curvas e contracurvas, conhecer as descidas 

íngremes do Rio Poio ou os rápidos do Rio Tâmega? Desafiar os 

limites físicos e mentais?

O Pena Aventura Park abre-lhe as portas para a Aventura!

Aventure-se connosco...

O Pena Aventura Park é um parque de atividades lúdicas e despor-

tos radicais. Abriu as suas portas ao público em 2007 e, atual-

mente, é considerado um dos principais espaços de animação 

turística do Norte de Portugal.

Localizado em Ribeira de Pena, distrito de Vila Real, encontra-se a 

90minutos de distância de carro do Porto e 45 minutos de Braga, 

dois dos principais centros urbanos de Portugal.

A sua localização geográfica, junto ao Parque Natural do Alvão, 
atribui-lhe um grande interesse paisagístico, geológico e de grande 
biodiversidade. As suas atividades estão distribuídas por uma área 
total de 16 hectares, onde o visitante poderá desfrutar da simbiose 
perfeita entre natureza e aventura.

Em terra, no ar ou na água, as sensações de liberdade, aventura e 
desafio são uma constante.
Atreva-se e entre nesta Aventura.

pena AVENTURA
PARK
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pENA AVENTURA
KIDS

O Pena Aventura Kids é um espaço, den-

tro do Pena Aventura Park, dedicado aos 

pequenos aventureiros entre os 3 e os 12 

anos. Aqui, a diversão está garantida, no 

lugar onde a aventura, a fantasia e o son-

ho nunca têm fim.

No Pena Aventura Kids há um mundo 

cheio de emoção para descobrir, com as 

atividades do parque preparadas à es-

cala das crianças: o Mini Fantasticable, o 

Trampolim, o Percurso Aventura, a Esca-

lada e muito, muito mais.

Convidamos os mais pequenos a con-

hecer a Raposa Fox e os seus Amigos, 

numa aventura inesquecível.
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ATIVIDADES



ATIVIDADES
AR

Desfrutar da emocionante sensação de ‘’voar’’, a uma velocidade máxima 

de 130km/h, através de um cabo de com 1538m, a uma altura de 150m.

Esta modalidade permite descidas noturnas, realizadas todos os dias das 

21:00h às 24:00, com marcação prévia.

Um dos maiores Fantasticable do mundo!

Uma atividade diferente do bungee jumping, em que o praticante é pro-

jetado, no sentido vertical, a uma altura de 15 metros num segundo. Uma 

verdadeira explosão de adrenalina que vai querer repetir. 
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Para os pequenos aventureiros, o Pena Aventu-

ra desenvolveu o Mini Fantasticable. Um cabo 

com 100 metros, a uma altura de 5 metros, em 

que os mais novos podem ‘’voar’’ a uma veloci-

dade máxima de 10km/h.

Além do Fantasticable, o Pena Aventura dis-

ponibiliza um cabo de aço, com 100 metros 

de comprimento. Uma descida rápida e com 

menor dificuldade.

O Trampolim permite realizar cambalhotas 

originais, que dão origem a momentos in-

esquecíveis.. Os praticantes são presos à copa 

das árvores e são propulsionados através dos 

trampolins. Para os mais novos, é a oportuni-

dade única para competir pelo maior número 

de cambalhotas, num momento único de di-

versão e convívio.

MINI CABO

SLIDE

TRAMPOLIM
FANTASTICABLE SALTO NEGATIVO



ATIVIDADES
TERRA

ALPINE COASTER
Velocidades, curvas, contracurvas e loop-

ings horizontais...

O Alpine Coaster é a mais recente atração 

do Pena Aventura, um percurso de 700 

metros cheio de curvas, contra curvas e 

loopings horizontais, em carros estilo to-

bogã, ao mesmo tempo em que se des-

fruta das bonitas paisagens da montanha 

de Lamelas e Ribeira de Pena.

Segure-se firme e entre numa viagem in-

esquecível.

PAINTBALL
Camuflado, escondido dos adversários, 

numa missão para alcançar um objetivo 

comum. 

Teste as suas capacidades e desfrute de 

um excelente jogo.

ESCALADA
O Homem sempre quis desafiar as suas 

capacidades e subir mais alto, alcançar 

o topo.
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SEGWAY
A  última geração em transporte humano. 

A mobilidade evoluiu, está mais fácil e se-

gura, e nunca foi tão divertida.

VEÍCULOS TT
POLARIS RANGER
Ultrapasse os obstáculos naturais do ter-

reno, descubra locais únicos, que de out-

ra forma são inacessíveis. Existem apenas 

3 regras: | Parar | Observar | Escutar.

TIRO AO ALVO
Uma atividade que remontam ao início 

da história da humanidade, altura em 

que o Homem usava o arco e a flecha 

para caçar e na guerra. Atualmente é uma 

atividade que testa a concentração e a 

pontaria.

MINI GOLFE
Um campo de minigolfe com 14 pistas, 

enquadradas em todo o espaço natural 

envolvente. 

A atividade perfeita para desenvolver em 

família.

PERCURSO AVENTURA
Para os amantes da natureza, os Percur-

sos Aventura são uma atividade desa-

fiante, que oferece a possibilidade de 

percorrer um circuito de habilidades em 

altura (pontes suspensas), em locais até 

então inacessíveis (copa das árvores).

ROTEIROS CULTURAIS
Os Roteiros Culturais foram desenvolvi-

dos com o intuito de dar a conhecer os 

ambientes naturais e históricos da região, 

ao mesmo tempo que promovem a 

saúde, com a prática de atividade física, 

evitando o sedentarismo.



ATIVIDADES
ÁGUA 

Desporto aquático, para toda a família, onde o praticante, em pé 

numa prancha, usa um remo para se mover através da água.

Deixe-se levar pelos seus sentidos, num equilíbrio perfeito com a 

natureza.

A atividade que promove o espírito de aventura e consiste na desci-

da de rios de águas bravas.

Só com a coordenação de todos os elementos do grupo é possível 

vencer a força das correntes.

Um desporto impressionante que desenvolve o espírito de equipa.

Descubra o verdadeiro prazer das correntes do Tâmega.

A harmonia entre a natureza, a aventura e o prazer das águas cris-

talinas do Rio Poio. A atividade consiste na descida de cursos de 

água com fortes declives, utilizando cordas e recorrendo a saltos 

para transpor obstáculos, proporcionando sensações de descober-

ta e aventura ímpares.
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STAND UP 
PADDLEBOARDING

Permite o convívio, estimula a interação com a água e a natureza e 

possibilita a observação de paisagens únicas. 

Uma experiência única, num cenário magnífico.

CANOAGEM

RAFTING

CANYONING 
CANYONING

O primeiro passo para o Canyoning, ao caminhar no leito do rio 

sem recorrer a manobras de cordas. Durante o percurso é possível 

realizar pequenos saltos, efetuar apneia, caminhar junto a levadas e 

usufruir de uma envolvente natural fantástica.

CAMINHADA 
AQUÁTICA

CANOA 
RAFT
Para quem tem coragem de descer um rio de águas bravas numa 

embarcação insuflável de dois lugares. Enfrente as correntes impie-

dosas do Rio Tâmega.
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ALOJAMENTO
O Pena Aventura oferece a possibilidade de alojamento em Bungalows T2 ou numa das suas Casas de Grupo.

Os 3 Bungalows T2, o “Esquilo”, o “Sapo” e a “Coruja”, são construídos em madeira e equipados com utensílios de cozinha, 

aquecimento e roupa de cama. Cada Bungalow tem capacidade máxima de 6 pessoas e está situado num ambiente natural 

fantástico.

As casas de montanha, a “Colmeia”, a “Raposa” e o “Morcego”, estão disponíveis para alojamento de grupos mínimos de 7 

pessoas.



   Equipamento Completo      ≥5 anos                 7€/pessoa             1hora Aprox.              

Época Alta (21 jun a 21 set)         Equipamento Completo  35Kg             130Kg  25€/Pessoa

Época Baixa (22 set a 20 jun)     Equipamento Completo  35Kg             130Kg  20€/Pessoa

Fantasticable | Pacote de Voo Único
           Épocas do ano            Material  Incluído            Lim. Mín. Peso                 Lim. Máx. Peso                     Preço

Kartcross (OXO)
                   Percursos                        Material Incluído              Idade                Preço             Observações

OBS: O transporte será assegurado desde a recepção do “Pena Aventura” até ao local de partida no Fantasticable (Bustelo). A 
realização das descidas no Fantasticable, poderão estar sujeitas à ordem de chegada dos clientes, pelo que será recomendável 
reservar antecipadamente a actividade.

Iniciação | off-road (18kms)      Capacete e Fato macaco   2º ocupante ≥12 anos   1pax p/veículo 40€/pax

                                        2pax p/veículo 25€/pax

Emoção | off-road (40kms)      Capacete e Fato macaco   2º ocupante ≥12 anos   1pax p/veículo 100€/pax Grupo mín. 2 Veículos

                                       2pax p/veículo 60€/pax  Grupo mín. 2 Veículos

OBS.: Obrigatório para o condutor carta de condução

  Equip. Completo     > 5 anos            1hora Aprox.       3€/Pessoa

Material Incluido        Idades     Duração                Preço 

Minigolfe

Escalada (Estrutura Artificial)
            Material Incluído               Idade     Preço                Duração             

 Médio           Equipamento completo           ≥1,40m | ≤2m          10€/Pessoa

Difícil

        Nível                   Material Incluído             Altura Mínima   Peso

Percurso Aventura

     

(Luvas não incluídas)

Canyoning
Troço  Nível             Material Incluído                    Idade           Preço  Duração              

   A  Fácil           Equipamento Completo           ≥12 anos                         35€/pessoa                     4horas Aprox.

   B  Médio          (Trazer ténis para molhar,         ≥16 anos                         45€/pessoa                6horas Aprox.

   C   Difícil              fato de banho e toalha)           ≥18 anos                         65€/pessoa               8horas Aprox.

PREÇÁRIO

  Equip. Completo     3 - 8 anos           5€ / 2 descidas  Acompanhado por 1 adulto

  Equip. Completo     Adultos           10€ / 2 descidas  Crianças a partir de 9 anos

Nível Material Incluído                   Idade          Preço          Duração              Observações

Fácil     Equipamento Completo     ≥12 anos               25€/pessoa        2km/3horas                Min. 3 pessoas
                  (Grupo mín. 3pax.)

Material Incluido        Idade     Preço                 Observações

Alpine Coaster

OBS.: A atividade não é permitida a Crianças com menos de 3 anos

Caminhada Aquática

OBS.: Recomendamos trazer ténis para molhar, fato-de-banho e toalha

Nível Material Incluído                    Idade   Preço          Duração              Observações

Canoa Raft

Fác/Méd     Equipamento Completo     ≥12 anos               30€/pessoa        4horas Aprox.                Min. 3 pessoas

Alto    Equipamento Completo     ≥16anos               40€/pessoa        4horas Aprox.                Min. 3 pessoas

Nota: Atividade sujeita a marcação.
Equipamento da responsabilidade dos participantes: fato de banho, toalha e ténis para molhar.
Equipamento incluído: fato térmico, pagaia, capacete e colete

Equipamento Completo          8 anos                 30€                   2horas                Min. 2pessoas
(Trazer ténis para molhar,        
fato de banho e toalha)       20€                                 Min. 3pessoas

Canoagem | Iniciação Águas paradas (aprox. 2 horas)
             Material Incluído                     Idade   Preço          Duração              Observações

Equipamento Completo          8 anos                 45€                   3horas                Min. 2pessoas
(Trazer ténis para molhar,        
fato de banho e toalha)       30€                                 Min. 4pessoas

Canoagem | Descida do rio Tâmega
             Material Incluído                 Limite de Idade  Preço          Duração              Observações
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Salto Negativo

Equipamento Completo       35Kg   110kg         10€/Pessoa    1 Salto

                12€/Pessoa    2 Saltos

 

Equipamento completo               ≥ 8 Anos             2horas Aprox.       30€/Pessoa  Min. 2pessoas
          ≥ 8 Anos             2horas Aprox.       25€/Pessoa  + 3 pessoas
     
(Trazer ténis para molhar,
fato de banho e toalha)

Baixo    Mín. 4 pessoas                    3horas   Até 10 pessoas: 7.50 € 

    Máx. 20 pessoas         + 10 pessoas: 5 €

  Equip. Completo     > 5 anos           30 minutos Aprox.       7€/Pessoa

Tiro com Arco

Material Incluído                        Idade    Duração  Preço   Observações

OBS: SUP iniciação águas paradas (aproximadamente 2 horas).

Tour 30min.

Tour 60min.

      Grau de Dificuldade                   N.º Pessoas                 Duração              Preço

Roteiros Culturais | Itinerário I – Vila de Salvador, Friúme e Santa Marinha

Médio/Baixo   Mín. 4 pessoas           3,5 a 4 horas   Até 10 pessoas: 7.50 € 

    Máx. 20 pessoas     Mais de 10 pessoas: 5 €

Observações: Os interessados devem trazer roupa e calçado adequado assim como água.

Roteiros Culturais |Itinerário II – Vila de Cerva e arredores
            Material Incluído                       N.º Pessoas              Duração                Preço             

Observações: Os interessados devem trazer roupa e calçado adequado assim como água.

          Material Incluído                     Lim. Mín. Peso                 Lim. Máx. Peso                Preço             Observações

Segway X2
Mod.  Material Incluído       Idade   Preço             Duração               Observações

  Adventure  Equipm. Completo        ≥ 12 anos                   10€/Pessoa                30min.

 Adventure  Equipm. Completo        ≥ 12 anos                   20€/Pessoa                60min.  Min. 2Pessoas
            Máx. 4 Pessoas

Stand Up Paddleboarding

Material Incluido        Idades     Duração                Preço 

Polaris Ranger RZR
                   Percursos                        Material Incluído              Idade                Preço             Observações

Iniciação|off-road (18kms)      Capacete e Fato macaco   2º ocupante ≥12 anos    1pax p/veículo 55€/pax

                                        2pax p/veículo 35€/pax

Emoção | off-road (40kms)      Capacete e Fato macaco   2º ocupante ≥12 anos   1pax p/veículo 120€/pax Grupo mín. 2 Veículos

                                       2pax p/veículo 75€/pax   Grupo mín. 2 Veículos

OBS.: Obrigatório para o condutor carta de condução

Paintball | Pacote Mínimo

Rafting
                        Nível                              Material Incluído              Idade                Preço             Observações

Iniciação/Médio                Equip. Completo  ≥12 anos      35€/Pessoa  4Horas Aprox.

Médio/Superior                Equip. Completo  ≥16 anos      50€/Pessoa  4Horas Aprox.

OBS.: Recomendamos ténis para molhar,fato de banho e toalha       

                                                                 

 Slide (Estrutura Artificial)

Equipamento Completo           Mais de 6 anos                7€ / Pessoa

       Material Incluído                       Idade                   Preço             

Paintball | Pacote MÉDIO

Paintball | Pacote MÁXIMO

Kit Base +250 Bolas  4 Pessoas                ≥12 Anos         30€/Pessoa

Kit Base +150 Bolas  4 Pessoas                ≥12 Anos         23€/Pessoa

Kit Base +100 Bolas  4 Pessoas                ≥12 Anos         20€/Pessoa

              Material Incluído               Número Mínimo          Idade Mínima           Preço
             

            Material Incluído                  Número Mínimo         Idade Mínima                Preço             

              Material Incluído               Número Mínimo          Idade Mínima           Preço
             

Recargas: 100 Bolas 8€ - 200 Bolas 13€ - Saco com 500 Bolas 30€ - Caixa com 2000 Bolas 100€
Obs: Kit Base (Marcador semi-automático; Botija de ar comprimido; Máscara de proteção; Colete protetor; Protetor de pescoço; 
Fato-macaco camuflado)
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www.penaaventura.com.pt
Bustelo - Salvador

4870 - 110 - Ribeira de Pena | Portugal
+351 259 498 085  |  +351 935 010 875  |  geral@penaaventura.com.pt




