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PORQUÊ DETOURS?
Join us and get to know
Porto and the North of
Portugal in one unique way.
This region has a special
charm and fascination.
Northern Portugal is
characterized by dazzling
landscapes, world class
wine and gastronomy, nice
beaches, welcoming people
and rich culture worthy of a
country with over 850 years
of History.
There are some landmarks
known around the world
such as the Historic Centres
of Oporto and Guimarães,
the Alto Douro Wine Region
or the Prehistoric Rock
Art Sites in the Côa Valley.

These places are very well
maintained and gather
all the conditions for one
amazing experience! They
are classified as World
Heritage Sites by UNESCO.

Porto

However, there is much
more to do and see, like
the Peneda-Gerês National
Park, the only one of its kind
in Portugal or the Arouca
Geopark, member of the
World Geopark Network.
Come with us and dare to
be dazzled with our country.

Junte-se a nós para conhecer o Porto
e o Norte de Portugal de uma forma única.
Esta região possui um charme
e um encanto especial. É
caracterizada por paisagens
deslumbrantes, gastronomia e
vinho de classe mundial, boas
praias, gentes acolhedoras e uma
cultura rica digna de um país com
mais de 850 anos de história.

O Centro Histórico da Cidade
do Porto, a Região do Alto
Douro Vinhateiro, o Centro
Histórico da Cidade de
Guimarães e as Gravuras de
Foz Côa são as referências
mundiais desta zona do
País. Estando classificadas

como Património Mundial da
Humanidade pela UNESCO,
estão muito bem preservadas
e reúnem todas as condições
para uma fantástica experiência.
No entanto, existem muitos
outros atrativos, como o
Parque Nacional da Peneda

Geres, único Parque Nacional
em Portugal, ou o Geoparque
de Arouca, pertencente à rede
mundial de Geoparques.
Venha connosco e atreva-se
a ficar deslumbrado com o
nosso país.

© Susana Vieira

OUR SERVICES

OS NOSSOS SERVIÇOS

WHY DETOURS?

WATER
ADVENTURE
AVENTURA AQUÁTICA
Canyoning

Rafting

Canoeing

Raft Canoeing

Come with us in this adventure down one of the most
spectaculars rivers in Portugal. Going downstream in
harmony with nature while combining techniques like
trekking, diving, swimming and floating, rappelling and
sliding you will enjoy moments of pure rush and thrill
while being immersed in one of the most beautiful
landscapes in our country.

Northern Portugal provides you the opportunity to
rush down some white water river rapids! With a level
of difficulty between III and IV (depending on the flow
changes derived from the seasonal rainfalls), the river
Paiva is the best option to practice this sport in Portugal!
We will take you there!

Slide through some idyllic landscapes and enjoy moments
of relaxation and peace. This is our offer for the canoeing
activities. Cruise along the calm waters of the Douro, Minho,
Paiva, Tâmega rivers or in the Caniçada Lake in Gerês
and enjoy the pleasure of being connected with nature.

Join us in this more adventurous version of canoeing. The
mix between the relaxation of canoeing and the thrill of
rafting. This activity is suitable for everyone.

Canyoning

Rafting

Venha aventurar-se nos percursos de rio mais espetaculares de
Portugal. Através de uma descida em harmonia com a natureza
combinando técnicas como caminhada, mergulho, nadar e flutuar,
rappel, slide, tirolesas e tobogãs, vai desfrutar de momentos de
adrenalina e emoção, enquanto está submerso nas mais belas
paisagens do nosso País.

Canoagem

O Norte de Portugal proporciona-lhe a oportunidade realizar
descidas de rios de águas bravas! Com um nível de dificuldade
entre o III e o IV (dependendo das diferenças de caudal
provocadas maioritariamente pela chuva), o Rio Paiva é o melhor
rio para a prática desta modalidade em Portugal. Nós levamo-lo lá!

Canoa Raft

Deslize em paisagens idílicas e disfrute de momentos de calma
e descontração. Esta é a nossa proposta para as atividades de
canoagem. Relaxe nas águas calmas dos rios Douro, Minho, Paiva,
Tâmega ou na albufeiras da Caniçada (Gerês) e descubra o prazer
do contacto com a natureza.

Acompanhe-nos nesta versão mais aventureira da canoagem. A
mistura entre a calma da canoagem e a aventura do rafting, ideal
e adaptado a todos os públicos.

Duration Duração

Where Onde

Duration Duração

Where Onde

Duration Duração

Where Onde

Duration Duração

Where Onde

From Porto: All Day
Saída do Porto: Todo o Dia

Serra da Freita, Serra do Gerês,
Serra da Arada e Serra do Alvão.

From Porto: All Day
Saída do Porto: Todo o Dia

Minho River, Paiva River.

From Porto: Morning / Afternoon
Saída do Porto: Manhã / Tarde

Minho, Douro, Tâmega and Paiva
Rivers and Albufeira da Caniçada

From Porto: Morning / Afternoon
Saída do Porto: Manhã / Tarde

Minho River, Paiva River.

On location: 4 to 6 hours
No local: 4 a 6 horas

Serra da Freita, Serra do Gerês,
Serra da Arada e Serra do Alvão.

On location: 4 to 6 hours
No local: 4 a 6 horas

On location: 2 to 4 hours
No local: 2 a 4 horas

Rio Minho, Rio Douro, Rio Tâmega,
Rio Paiva e Albufeira da Caniçada

On location: 2 to 4 hours
No local: 2 a 4 horas

Rio Minho, Rio Paiva.

Rio Minho, Rio Paiva.

ON
FOOT

WHEELS &
PEDALS

A PÉ

RODAS & PEDAIS

Mountain

City

Bike City Tour

Discover the only Portuguese National Park, the
Peneda-Gerês National Park. Our staff will guide you
across some treks where you will be able to observe the
typical fauna and flora and the breathtaking landscapes
they are part of. All the treks are adjustable in time and
length to the physical preparation of the participants.
Ideal route for photographers.

Porto reveals itself in all its charm, singularity and charisma
while we lose ourselves between its alleys and gardens. We
will take you to the places that make “tripeiros” proud of
their city and their origins. Ideal route for photographers.

Discover our cities through a bike tour that will take you
to some of the most significant spots of the history of
our country. We will take you to the main monuments
and references that built and characterize our culture.

O Porto revela-se com todo o seu charme, singularidade e carisma
quando nos perdemos nas suas vielas e jardins. Vamos mostrarlhes os locais que fazem os “tripeiros” terem orgulho na sua
cidade e nas suas origens. Percurso ideal para Fotógrafos.

Conheça as nossas cidades num passeio de bicicleta que o leva
aos locais mais significativos da história do nosso pais. Levamolo a conhecer as principais referências e monumentos que
caracterizam a nossa cultura.

Montanha

Cidade

Conheça o único Parque Nacional de Portugal, o Parque Nacional
da Peneda-Gerês. Os nossos monitores levam-no através
de percursos onde poderá observar toda a fauna e flora e a
paisagem de tirar o folego na qual se inserem. Todos os percursos
são ajustáveis às capacidades e à duração requerida pelos
participantes. Percurso ideal para Fotógrafos.

De Bicicleta na Cidade

Duration Duração

Where Onde

Duration Duração

Where Onde

Duration Duração

Where Onde

From Porto: All Day
Saída do Porto: Todo o Dia

Parque Nacional da Peneda Gerês, Serra do Gerês.

All Day

Porto, Cidade Património Mundial.

Porto, Braga Guimarães.

Todo o Dia

Porto, World Heritage City.

From Porto: All Day
Saída do Porto: Todo o Dia

On location: 4 to 6 hours
No local: 4 a 6 horas

Peneda - Gerês National Park,
Gerês Mountain.

On location: All Day
No local: Todo o Dia

Porto, Braga Guimarães.

ENGINE
POWER
PODER MOTORIZADO
Offroad

Todo Terreno
Uncover the most beautiful landscapes in Portugal in the
comfort of a 4x4. Our experienced drivers have the perfect
local knowledge and will provide you with one unique
experience of getting in touch with the real Portugal.
Conheça as mais belas paisagens de Portugal com o conforto
de um 4x4. Os nossos condutores experientes e conhecedores
dos costumes e tradições locais irão proporcionar-lhe uma
experiencia única de contacto com o verdadeiro Portugal.

Duration Duração

Where Onde

From Porto: All Day
Saída do Porto: Todo o Dia

Gerês Mountain, Marão Mountain
and Freita Mountain.

On location: 4 to 6 hours
No local: 4 a 6 horas

Serra do Gerês, Serra do Marão,
Serra da Freita.
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Urban Urbano

Urban Urbano

Walking + Sightseeing
Half Day Meio Dia

Walking + Eating&Drinking @ ‘Tascas’
Half Day Meio Dia

SECRET
PORTO*

www.detours.pt

PORTO
LOCAL FOOD

We welcome you to our city, Porto. The city where we grew
up and live, the city which we relish and cherish, the city we
want you to love. We will pick you up and take you for a day
of the real Porto experience. Walk with us through narrow
alleys and amazing stairways. Feel the buzz of the old city
and the warmth of its inhabitants. Discover hidden viewpoints
and embrace the “Tripeiro” spirit.

Damos-lhe as boas vindas à nossa cidade, o Porto. A cidade onde
crescemos e vivemos, a cidade de que gostamos e acarinhamos,
a cidade que queremos que adore. Faremos o pick-up na
sua acomodação e levá-lo-emos para um dia de verdadeira
experiência do Porto. Caminhe connosco através de becos e
escadarias incríveis. Sinta a vibração da cidade velha e o calor
dos seus habitantes. Descubra miradouros escondidos e abrace o
verdadeiro espírito “Tripeiro”.

The ultimate Detour for local gastronomy lovers. The
welcoming spirit of the city is reflected in this spots. Get
to know the city while you experience typical regional
delicacies and classical dishes from the Porto “Tascas”.

O Detour definitivo para os amantes da gastronomia local. O espírito
acolhedor da cidade reflete-se nestes locais. Conheça a cidade
enquanto experimenta as iguarias típicas da região e os pratos de
referência das Tascas do Porto. O Porto servido numa bandeja.

*Private Detour available at detours.pt

*Detour Privado disponível em detours.pt

*Private Detour available at detours.pt

*Detour Privado disponível em detours.pt
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TAKE A DETOUR!

Urban Urbano

Nature Natureza

Walking + Sightseeing
Half Day Meio Dia

Trekking + Sightseeing
Full Day Dia Inteiro

CRAFT BEER
EXPERIENCE*

www.detours.pt

BEST FISH
EXPERIENCE*

Do you like beer? If so, join us in this unique experience
at Porto! Detours will guide you in this sensory adventure
through some breweries and at the end we will go with you to
a very special pub located at the centre of the city. Don’t miss
this Detour!

Gosta de cerveja? Então junte-se a nós nesta experiência única
no Porto! A Detours irá guiá-lo nesta aventura sensorial através
de algumas cervejeiras e no final do dia visitaremos um pub muito
especial no centro do Porto! Não perca este Detour!

The Portuguese Atlantic coastline is a true haven for fish
lovers. Join us in this Detour and learn the process taking
the best fish from the ocean to the table! Start your day
at the beach, waiting for the fishermen to arrive from their
endeavours at the sea. We carry on to the fish market,
where the deal between fishermen and local fish sellers is
made. At the end of the morning visit one traditional top
quality canning factory that uses manual labor to insure the
best flavour! Finish your activity at a local fish restaurant
feasting with the highest quality fresh fish that only
Matosinhos can offer.

A costa portuguesa é um verdadeiro paraíso para amantes
de peixe. Junte-se a nós na Best Fish Experience e conheça o
processo que leva o melhor peixe desde o oceano até à mesa!
Comece o dia a observar a chegada dos barcos de pescadores
locais à praia e aproveite para apreciar a apanha do dia! O dia
prossegue com uma visita a um pequeno mercado de peixe, onde
podemos observar as trocas comerciais entre os pescadores
e as vendedoras. No final da manhã ira visitar uma fábrica de
conservas com quase 100 anos de história. Acabe a nossa
atividade com um delicioso almoço num restaurante local de
peixe onde se poderá banquetear com o peixe fresco da melhor
qualidade que só Matosinhos pode oferecer!

*Private Detour available at detours.pt

*Detour Privado disponível em detours.pt

*Private Detour available at detours.pt

*Detour Privado disponível em detours.pt
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Nature Natureza

Nature Natureza

Trekking + Sightseeing
Full Day Dia Inteiro

Trekking + Sightseeing
Full Day Dia Inteiro

GERÊS
WATERFALL
TREK*
Want to explore the only Portuguese National Park? Come
with us! We will pick you up at your accommodation at
about 9am and take you out for a day to remember! This
Detour will show you the most amazing spots of Gerês,
including the famous Tahiti Waterfalls where you can enjoy
a refreshing swim and the Pedra Bela Viewpoint which has
an incredible view over the whole landscape. Our guides
have local knowledge and will take you through a trip deep
inside this natural paradise with all the safety and plenty of
fun. Picnic in one remote idyllic location is included!
*Private Detour available at detours.pt

www.detours.pt

PAIVA
WALKWAYS
TOUR

Quer explorar o Parque Nacional da Peneda-Gerês? Venha
connosco! Faremos o pick up na sua acomodação por volta das 9h
e iremos levá-lo para um dia inesquecível! Este Detour irá mostrarlhe os locais mais espectaculares do Gerês, incluindo as famosas
Cascatas do Tahiti, onde poderá tomar um banho refrescante e
o Miradouro da Pedra Bela que tem uma vista incrível sobre toda
a paisagem. Os nossos guias possuem conhecimento local e irão
levá-lo num passeio através das profundezas deste paraíso natural
com toda a segurança e muita diversão. O Pic-Nic num local idílico
está incluído!

Get ready to be amazed by one of the most beautiful
riverside hikes in Europe. Follow the path of the Paiva
River providing glorious views and amazing connection
with nature. Experience the best nature and gastronomy
Portugal has to offer!

Prepare-se para ficar encantado por uma das caminhadas à beirario mais bonitas da Europa. Acompanhe o percurso do rio Paiva
que nos proporciona vistas gloriosas e uma incrível ligação com
a natureza. Experiencie o melhor que a natureza e a gastronomia
portuguesas têm para oferecer!

*Detour Privado disponível em detours.pt

*Private Detour available at detours.pt

*Detour Privado disponível em detours.pt
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Nature Natureza

Adventure Aventura

Offroad + Sightseeing
Full Day Dia Inteiro

Canyoning @ Freita/Gerês
Full Day Dia Inteiro

DOURO 4X4
OFFTRACK*

www.detours.pt

EXTREME
CANYONING*

The perfect Detour to stroll around the Douro Wine
region off the beaten path. We will pick you up in your
accomodation and take you to Amarante where we will star
this amazing Detour. In a 4x4 vehicle you will be crossing
the mountains through the vines and having a pic-nic
with Port Wine tasting in a place with superb views. This
is a great way to know the Douro Valley - Unesco World
Heritage Site!

Este é o Detour perfeito para uma deambulação pelo Douro
Vinhateiro, fora do roteiro turístico comum. Iremos recolhê-lo à
sua acomodação e levá-lo-emos a Amarante, de onde partiremos
para o nosso grande Detour. Num veículo 4x4 irá atravessar
montanhas através de vinhas e fará um pic-nic com prova de
Vinho do Porto num local com vistas soberbas. Esta é uma grande
forma de conhecer a Região Vinhateira do Alto Douro - Património
Mundial da Humanidade.

This is the perfect Detour for the more adventurous. We will
pick you up at your accommodation and guide you through
some mountain backroads for a great day of Canyoning.
This Detour is a day filled with rappel, sky-high jumps and
amazing views and spots that can only be reached with the
proper guides and material. Come with us and explore the
beauty of our nature.

Este é o Detour perfeito para os mais aventureiros. Iremos
recolhe-lo à sua acomodação e guiá-lo através de algumas
estradas secundárias de montanha em direção a um grande dia
de Canyoning. Este Detour consiste num dia repleto de rappel,
saltos vertiginosos, vistas magnificas e locais incríveis que apenas
podem ser acedidos com os guias e materiais adequados. Venha
connosco e explore a beleza da natureza.

*Private Detour already available at detours.pt

*Detour Privado já disponível em detours.pt

*Private Detour available at detours.pt

*Detour Privado disponível em detours.pt
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Adventure Aventura

Adventure Aventura

Bike + Canoeing
Half Day Meio Dia

Bike + Surf
Half Day Meio Dia

PORTO
WHEELS &
PADDLES
Course the streets of Porto by bike and enjoy the opportunity
to paddle along the Douro river. This Detour allows you to
feel the heart of the city and enjoy one out of the ordinary
experience. Slide down the Douro along with the “Rabelo”
Boats and the incredible sights of the Historical Centre of
Porto , declared World Heritage Site by UNESCO.

Percorra as ruas do Porto de bicicleta e tenha a oportunidade
de passear de canoa pelas margens do Douro. Este é um Detour
que lhe permite sentir o coração da cidade e usufruir de uma
experiencia fora do comum. Aproveite a sensação de deslizar no
Douro na companhia dos barcos rabelos e da paisagem do Centro
Histórico do Porto, Património Mundial da UNESCO.

www.detours.pt

PORTO
WHEELS &
WAVES
Course the steets of Porto by bike and finish up in a great
way enjoying a Surf Experience in the Atlantic Ocean while
the sunset takes over the city. This is a perfect day to feel
like a true “tripeiro” and make the most out of what Porto
has to offer. One unique way to discover the city and
appreciate Porto lifestyle.

Percorra as ruas do Centro Histórico do Porto de bicicleta e
termine em beleza desfrutando da prática de surf no oceano
atlântico enquanto o fim de tarde toma conta da cidade. Este é
um dia ideal para se sentir um verdadeiro tripeiro e aproveitar tudo
o que o Porto tem para oferecer. Um modo único de conhecer a
cidade e de apreciar o estilo de vida do Porto.

TAKE A DETOUR!

www.detours.pt

Adventure Aventura

SURF
EXPERIENCE*
Surf
Half Day Meio Dia

With more than 900km of Atlantic shore and a mild
weather, Portugal is a surfer’s paradise. Come and enjoy
our beach, sun, sea and waves with 100% commodity and
safety. We will wait for you at Matosinhos Beach (near
Vagas Bar –at the southern tip of the beach) or if you prefer
we will pick you up at your accommodation and take you
there! Are you ready to surf?? Spend one morning or one
afternoon with our instructors and have loads of fun! Try
out our surfing gear and…. LET’s GO!

Com mais de 900km de costa e um clima temperado, Portugal é
um paraíso para os surfistas. Venha aproveitar as nossas praias,
o nosso sol, o nosso mar e ondas, com 100% de comodidade
e segurança. Ficaremos à sua espera na Praia de Matosinhos
(próximo do Vagas Bar – na zona mais a sul da praia) ou se preferir
iremos busca-lo à sua acomodação e levamo-lo lá! Está pronto
para surfar?? Passe uma manhã ou uma tarde com os nossos
monitores e tenha uma montanha de diversão. Experimente o seu
material de surf e…. AÍ VAMOS NÓS!

*Private Detour available at detours.pt

*Detour Privado disponível em detours.pt

TAKE A
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