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Vila Nova de Milfontes

Aluguer de Bicicletas | Bike Rentals  

Preços de aluguer | Rental Prices:

Criança ½ preço para crianças | Children  | ½ price for kids 
(  | + 6 year)+ de 6 anos

Alugueres de mais que um dia com os seguintes descontos:
2 dias – 10% | 3 dias – 15% | 4 dias – 20% | 5 dias – 25% | 
6 ou mais dias – 50%

More then 1 day rentals, with the following discounts:
2 days – 10% | 3 days – 15% | 4 days – 20% | 5 days – 25% | 
6 or more days – 50%

Obs: Todas as bicicletas são alugadas com kit de reparação e capacete 
de uso obrigatório, também facultamos cadeirinha de bébé sem 
custos adicionais, a pedido (até 20kg).
Obs: All bikes are rented with a puncture repair kit and with protec�on 
helmet (mandatory use by law) we also provide baby chair with no 
extra charge, on request(un�l 20 kg).

As nossas bicicletas de montanha tem 21 mudanças e suspensão à 
frente. Realizamos a entrega e recolha no seu alojamento ou no Posto 
de Turismo de Vila Nova de Milfontes.
Our bikes are Mountain bikes with 21 gears and front suspension. We 
do the delivery and pick up at your accommoda�on or at the Tourism 
office at Vila Nova de Milfontes.

www.aventurac�va.pt

Reservas/bookings: 
00351 964 134 643

info@aventurac�va.pt

½ dia | Half a day 

1 dia | Day

10,00 € por bicicleta | 

20,00 € por bicicleta | 

per bike

per bike



Active Tourism Operator - RNAAT 46/2009

Vila Nova de Milfontes

Aluguer de Kayaks/Canoas | Kayaks/Canoes Rentals  

Preços de aluguer | Rental Prices:

Alugueres de mais que um dia, com cotação a pedido.
More then 1 day rentals, on request.

Obs: A entrega e recolha dos kayaks é realizada pela nossa empresa, 
sem custos adicionais.
Obs: The delivery and collec�on of kayaks is granted/made by our 
company, with no extra charges.

As nossos kayaks são do �po sit-on-top especialmente desenhados 
para ac�vidades de turismo, cumprindo todos os requisitos de 
segurança.
Our Kayaks are sit-on-top and special designed to touris�c ac�vi�es 
accomplishing all the safety rules.

Importante: o colete salva-vidas é facultado e de uso obrigatório.
Important: the life jacket is also provided and you have to use it.

Temos disponíveis mais a�vidades e pacotes de aventura, para 
mais informação consulte o nosso site.
More ac�vi�es and adventure packages available, more 
informa�on available at our site.

www.aventurac�va.pt

Reservas/bookings: 
00351 964 134 643

info@aventurac�va.pt

Single Kayak

Double Kayak

½ dia  | Half a day 1 dia  | Day

15,00 € 30,00 €

30,00 € 50,00 €
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