QUINTA DA ALEGRIA

Horse rides

Passeios a Cavalo
Para os apaixonados pela equitação, aqueles que
anseiam pela sensação de liberdade que se sente
galopando contra o vento, em passeios na natureza, ou
para aqueles admiram a mágica ligação que se
estabelece com um cavalo e sonham aprender a
sintonizar-se com este animal incrível, estabelecemos
uma parceria com a Quinta da Alegria, localizada em
Midões, apenas a 17 km do Chão do Rio, no concelho
de Tábua.

For lovers of horse riding, those who long for the
freedom that is felt galloping against the wind, on
walks in nature, or for those who admire the magic
bond that is set with a horse and dream of learning to
tune in with this incredible animal, we have established
a partnership with Quinta da Alegria, located in Midões,
just 17 km from Chão do Rio, in the municipality of
Tábua.

Na Quinta da Alegria o João e a Liesje que partilham a
sua paixão pelos cavalos em deslumbrantes passeios
na região.

In Quinta da Alegria, João and Liesje share their
passion for horses in breathtaking walks in the region.

Preçário Chão do Rio

Chão do Rio’ Price List

Descrição

Preço

Passeio Cavaleiro sem experiência
Passeio 40 minutos

26,00€

Passeio Cavaleiro sem experiência – 1hora

30,00€

Dança com Cavalos - cavaleiro sem
experiência - aprender a conexão com
cavalos 1 hora

56,00€

Passeio Cavaleiro com experiência - 1 hora

28,00€

Passeio Cavaleiro com experiência - 1h 30m

42,00€

Passeio Cavaleiro com experiência - 2 horas

56,00€

Aula Privada – 30 minutos no picadeiro

28,00€

Aula Privada – 60 minutos no picadeiro

56,00€

Description

Price

Rider without experience - 40 minutes

26,00€

Rider without experience - 1 hour

30,00€

Natural Horsemanship – rider without
experience
learning to connect with horses 1 hour

56,00€

Rider with experience – 1 hour

28,00€

Rider with experience – 1,5 hours

42,00€

Rider with experience – 2 hours

56,00€

Private class – 30 minutes on the arena

28,00€

Private class – 60 minutes on the arena

56,00€

Notas:
A deslocação até à Quinta da Alegria é da
responsabilidade dos próprios.

Notes:
The trip to Quinta da Alegria is a responsibility of the
participants.

Todos os passeios são feitos com guia.
Preços estão isentos de IVA ao abrigo do art. 53º do
CIVA e são válidos até 31/12/2022.

All tours are guided. Prices are exempt from VAT
under art. 53 of the CIVA and are valid until
12/31/2022.

Reserve escrevendo para:
quinta.alegria@portugalbyhorse.com, ou ligando para
+351 964598087.
Sujeito a disponibilidade e
condições meteorológicas apropriadas (no período do
Verão recomenda-se a realização da marcação com
antecedência, dada a elevada procura do serviço).

Book by writing to:
quinta.alegria@portugalbyhorse.com, or by calling
+351 964598087. Subject to availability and
appropriate weather conditions.
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