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Azurara Parque
Aventura:
experiências
para toda
a família
Vila do Conde tem vindo a reforçar a
sua posição como destino turístico
de excelência no norte do país. Hoje,
muito mais que o destino praia,
novos projetos elevam a oferta no
campo do turismo natureza.
O Azurara Parque Aventura surgiu em 2009 da vontade
de desenvolver e partilhar experiências repletas de “desporto,
aventura, natureza e adrenalina”.
O espaço onde está inserido o Azurara Parque Aventura é
público e de livre acesso – com um horário de funcionamento
das 10h às 17h – e surgiu para colmatar a falta de oferta variada
na esfera do desporto aventura.
Beneficiando de vários planos de atividades direcionados
para todas as idades e segmentos, este espaço revela-se um
local privilegiado, por exemplo, para a organização de festas de
aniversário, programas escolares, convívios de empresas (Team
Building), despedidas de solteiros ou atividades em família.

Panóplia de opções
O Azurara Parque Aventura dispõe de estruturas e de
atividades ajustadas a todas as idades e a todos os gostos.
O sócio-gerente, Joaquim Silva, apresenta-nos este espaço
onde o visitante pode encontrar, por exemplo, “três circuitos
nas cordas; as mini-pontes indicadas para crianças com idades
compreendidas entre os 3 e os 5 anos; as torres multiaventura
para crianças entre os 6 e os 11 anos; e o arvorismo para
maiores de 12 anos”, para além dos três slides com 30, 80

e 300 metros. No que se concerne às atividades aquáticas,
a equipa do Azurara Parque Aventura oferece programas de
canoagem, boias radicais, passeios de barco e a descida de rio.
Outras atividades também muito procuradas são o paintball para
crianças e adultos, as provas de orientação e caça ao tesouro,
os insufláveis, a cama elástica, o air bungee, o touro mecânico, a
piscina de barquinhos, entre outras. Refira-se que cada atividade
tem um custo, sendo que todos os que pretendam fazer mais do
que uma podem adquirir pacotes a um preço mais económico.
No futuro a gerência planeia já dotar o espaço de algumas infraestruturas que visam conferir maior conforto e qualidade a cada
experiência, fazendo assim face ao crescente fluxo de pessoas
que, vindas de todo o país, tornam o Azurara Parque Aventura
numa referência para a prática de atividades ligadas à natureza.

Rio Ave
“O Rio Ave foi sempre um importante propulsor turístico de
Vila do Conde”, comenta Joaquim Silva. Quando questionado
sobre o desempenho que o Rio Ave, clube da terra, tem revelado
nesta época, o sócio-gerente não se inibe de o classificar como
“excelente”, algo que, na sua opinião, “se deve à competência
desta direção na gestão dos recursos e que transformou um
clube, cujo objetivo era a manutenção na I Liga, num clube
candidato à Europa. Saliento ainda que tem tido uma aposta
visível na formação das camadas jovens”.
As atividades devem ser marcadas por telefone.

