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Ponte de Lima, animação turística

Ponte de Lima usufrui de um conjunto notável de atividades na sua envolvência, desde

caminhadas, ciclismo, atividades aquáticas no rio Lima, golfe, ou ténis, passeios a cavalo,

experiências gastronómicas, enoturismo etc.

Estas atividades são realizadas por empresas locais que focam os seus produtos turísticos na

aventura, desporto e passeios culturais. De particular interesse é o Clube Náutico, referência na

organização de competições internacionais, uma das grandes marcas do desporto limiano

(canoagem, remo, caiaque, descida do rio Lima, etc.) Para os mais ousados, existem instalações

e empresas que apresentam atividades “radicais”, cheias de adrenalina. Desta forma, o Parque

Radical é uma instalação multidisciplinar para satisfazer os amantes do ciclismo BMX, skate ou

patins.

Outro destaque é o Ponte de Lima Mountain Bike Center, projeto do Município de Ponte de

Lima no segmento do Turismo de Natureza que visa a promoção de atividades desportivas e de

lazer ligadas ao universo das bicicletas nas várias infraestruturas existentes no concelho de

Ponte de Lima (Bike Park de Ponte de Lima, Pump Track do Parque da Vila, Pé do Negro

Mountain Bike Center e as Ecovias).

Podem ser praticadas várias modalidades, desde o Downhill, Cross Country, Enduro, BTT,

Passeios Turísticos, entre outras.

Ponte de Lima dispõe ainda de serviço de visitas guiadas, piscinas públicas, vários serviços de

cultura com dois museus (Museu do Brinquedo Português e Museu dos Terceira) e Centros de

Interpretação (Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde, Centro de Interpretação de

História Militar, Centro de Interpretação do Território, Centro de Interpretação das Aldeias da

Mesa dos 4 Abades e Estação do Tempo do Romano), e diversas infraestruturas

complementares para favorecer a fruição do turista que passa pelo Alto Minho.

Localização

Clube Náutico de Ponte de Lima.

Coordenadas:

41.76541455245238, -8.591768540572616

Ver em Google Maps

Informação de interesse

Museus e Centros de Interpretação abrem de

terça a domingo, das 10h-12h30b|14h-18h.

Na página www.visitepontedelima.pt pode

encontrar a lista e os contactos das empresas

de animação turística para reservar e consultar

preços das atividades e experiências.

Clube Náutico de Ponte de Lima. Caminho de

São Gonçalo, Aberto de segunda a sexta das 7h

às 21h, sábados das 9h às 12h. Fechado aos

domingos. Contato: 00351 258 944 899 e

www.cnplima.com

Parque de Bicicletas. Serra d’Arga. Aberto

diariamente das 9h às 19h. Contacto:

bikeparkpontedelima.com e 00351 916 231 611

Pista Pumptrack. Parque Urbano de Ponte de

Lima. Aberto ao público.
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Pump Track

Coordenadas:

41.762791741892734, -8.575839567336772

Ver em Google Maps

Bike Park

Coordenadas:

41.82820868349775, -8.677070856495199

Ver em Google Maps
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