
Mais Informações na Secretaria do Clube Galp Núcleo Norte - Inscrições Limitadas As inscrições devem ser efetuadas e pagas junto da Secretaria do Clube Galp Norte até 30 de  Junho 



INFO #cgnorte 

 09 de Julho de 2022    Recreativo & Lazer 
 Rio Mondego - Canoagem 

Canoagem - Descida do Mondego 

 

Vamos desfrutar de um dia diferente, relaxante e refrescante, e observar os majestosos milhafres, os              

guarda - rios e uma grande variedade de peixes. 

A combinação da beleza natural do vale do Mondego - com suas rochas, florestas e praias fluviais - com um     

excelente e estável caudal de água tornou o Mondego no rio de preferência para a atividade de canoagem a   

nível nacional. 

A descida é acessível a qualquer pessoa com uma condição física normal, no entanto sendo a canoagem um    

desporto náutico, é aconselhável que saiba nadar, em caso de queda á água, os participantes se sentirem       

confortáveis e não entrarem em pânico, todos os participantes levam coletes de salva - vidas.  

No final antes de nos irmos restabelecer (almoço), pode –se dar uns mergulhos na famosa praia Fluvial dos     

Palheiros / Zorro, onde terminará a aventura pelo Rio Mondego desde Penacova. 

 

 

 

                      Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

13/2022  



INFO #cgnorte 

 09 de Julho de 2022   Recreativo & Lazer 
 Rio Mondego - Canoagem 

Canoagem - Descida do Mondego 

 

Descrição: 

Descida do rio Mondego, o maior rio português, num sector com 12km entre o açude da Carvoeira (Penacova) e 

a Praia Fluvial dos Palheiros / Zorro (Coimbra). Durante o verão, existem alguns pequenos rápidos que             

proporcionam alguma emoção. A meio da descida há uma paragem na margem do rio onde os participantes   

fazem reforço alimentar, que devem trazer de casa . 

O que deve trazer: 

Mochila impermeável, chapéu e protetor solar adequado à sua pele, roupa leve (calções e t-shirt) ou adequada 

às condições atmosféricas do dia, cantil ou garrafa de água, lanche leve (sandes, fruta, barras energéticas),     

sandálias fechadas ou ténis velhos que se possam molhar (chinelos não são recomendáveis), roupa seca para o 

final e toalha.  

Os participantes devem ter atenção aos óculos. Devem vir com fitas/cordão para não se perderem no rio.  

 

Não Recomendável: 

Não é recomendável o uso de telemóveis, máquinas fotográficas e outros aparelhos eletrónico ao longo da    

descida.  

 

 

                      Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

13/2022  



 

O que está incluído: 

 Transporte em autocarro da Sede do Clube Galp Norte / Penacova / Sede do Clube 

Galp Norte 

 Acompanhamento por monitores credenciados 

 Canoas e coletes 

 Seguro de acidentes pessoais 

 Almoço em restaurante (entradas, churrasco misto, sobremesa, bebidas e café) 

 

O que não está incluído: 

 Reforços energéticos (nota: a hora de lanche é em plena descida do rio junto a uma 

das margens, pelo que terá de levar na mochila o lanche volante) 

INFO #cgnorte 

 Data Limite para Inscrições 30/06/2022 

 

                      Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

 09 de Julho de 2022 Recreativo & Lazer 
Rio Mondego - Canoagem 

ASSOCIADO                 40 €  

NÃO SÓCIO                   47.5 €  

Após comparticipação do Clube Galp Núcleo Norte:                                     


