
PONTOS DE INTERESSE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Esta experiência tem lugar todos os dias da semana inclusivé fins de semana *; | Menores devem ser acompanhados de um adulto responsável;
Seguro incluído (acidentes pessoais); | Obrigatório uso de capacete, touca descartavél, colete refletor (incluídos); | Fornecimento de Equipamento 
de Higiene e Segurança; | Uso de roupa confortável (recomendado); | Guia incluído; | Meeting Point: Zona Industrial de Baião, Lotes 7 & 8 - 4640-185, 
Campelo - Baião, Portugal 

Duração da experiência - aprox. 2h30

Mín. duas (2) pessoas - Máx. cinco (5)

Grau dificuldade - Média

Localização - Serra da aboboreira, Baião

- Centro Hípico de Baião, Tasquinha do Fumo, Miradouro Nossa Srª da Guia,
Monumentos Megalíticos, Capela de São Brás, Fonte do Mel, entre outros...

facebook.com/bellogiro/ Zona Industrial de Baião,
Lotes 7 & 8. Campelo, Baião

+351 912 954 574
APOIO / INFORMAÇÕES
+351 912 954 574
(horário de atendimento: 9h/18h)

geral@bellogiro.pt

A Bello’Giro propõe-lhe, na “Rota Almofrela - Tasquinha 
do Fumo”, uma experiência de Segway todo o terreno 
para duas ou cinco pessoas. É a forma mais rápida de 
oferecer uma experiência única e inesquecível pela 
Serra da Aboboreira, em Baião. A experiência perfeita 
para todos aqueles que querem sentir a adrenalina na 
pele, capazes de enfrentar os maiores desafios que a 
serra oferece. Um circuito pensado em si para disfrutar 
das belas paisagens da Serra da Aboboreira onde 
incluí, ainda, uma visita à Tasquinha do Fumo numa 
experiência de degustação de produtos regionais. A 
Tasquinha do Fumo apresenta-se como um 
restaurante típico da região com refeições únicas e 
tradicionais num ambiente descontraído, acolhedor e 
familiar. 
Mais do que um prazer, é a garantia de uma manhã ou 
de uma tarde muito bem passada, desfrutando das 
belas paisagens envolventes da serra, até à história e 
sabores que esta serra e gentes carrega.

  

* experiência sujeita a marcação prévia


