O SUP mais alto de Portugal...

Portugal’s highest SUP...

A Let’s SUP – Stand Up Paddle School & Tours,

Let’s SUP – Stand Up Paddle School,

com sede no coração do Parque Natural da Serra

headquartered in the heart of Serra da Estrela’s

da Estrela, tem como

Natural Park, aims to

principal

develop active
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through Stand Up
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A Let’s Sup organiza

Let’s SUP offers SUP

batismos, aulas privadas, aulas de grupo, aluguer

services, baptism, private and group lessons with

e passeios de SUP, destacando-se o passeio de

certified instructors, rent and sup tours, providing

stand-up paddle mais alto de Portugal (na lagoa

Portugal’s highest SUP experience, at “Lagoa

comprida). A Let’s Sup conta com

Comprida” lagoon.

instrutores certificados e
programas especiais para

In order to facilitate this

grupos, escolas e empresas.

incredible experience
for its guests, Chão do

Com vista a facilitar esta

Rio has established a

incrível experiência aos seus

partnership with Let’s

hóspedes, o Chão do Rio

Sup, which allows

estabeleceu uma parceria

them to benefit from

com a Let’s Sup, que lhes permite beneficiar de

special conditions and get to know the region in

condições especiais e conhecer a região numa

another perspective: gliding over calm waters!

outra perspetiva: deslizando sobre águas calmas!

www.chaodorio.pt
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Preçário Chão do Rio
Descrição
Batismo (1hora) 1 pessoa
Batismo (1 hora) 2 – 4 pessoas
Batismo (1 hora) 5 ou + pessoas
Passeio Sup (2 horas), grupos até 5 pessoas
Passeio Sup (2 horas), grupos 6 ou + pessoas
Aluguer equipamento (hora/equipamento)

Notas:
•

Chão do Rio’s price list
Preço/
pessoa
42,50€
21,25€
17,00€
25,50€
21,25€
15,00€

Grátis para crianças até aos 10 anos desde

Description

Price/
person

Baptism (1hour) 1 person
Baptism (1hour) 2 – 4 persons
Baptism (1hour) 5 or + persons
Sup tour (2 hours) up to 5 persons
Sup tour (2 hours) 6 persons, or more
Equipment rental (hour/ equipment)

Notes:
•

que partilhe a mesma prancha que o

42,50€
21,25€
17,00€
25,50€
21,25€
15,00€

Free for children up to 10 years old, as long as
they share the same board as their guardian.

responsável.

•

VAT exempt under Art. 53..

•

IVA isento ao abrigo do Art. 53º.

•

Prices valid until 12/31/2022.

•

Preços válidos até 31/12/2022.

•

Experience site: Lagoon “Lagoa comprida”/

•

Local da experiência: Lagoa comprida/ Vale do
Rossim

•

•

Do your reservation at: info@letssup.pt or

Reserve a sua experiência em: info@letssup.pt

+351 963 420 485, please inform that you are

ou +351 963 420 485, não se esquecendo de

staying at Chão do Rio. Know more at

indicar que está alojado no Chão do Rio.

www.letssup.pt

Saiba mais em www.letssup.pt
•

Rossim Valley

•

Subject to availability.

Sujeito a disponibilidade.

www.chaodorio.pt
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