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QUERES UMAS FÉRIAS ATIVAS?

‘VAI PARA FORA 
CÁ DENTRO’!

O famoso slogan dos anos 90 está mais atual que nunca. As maravilhas do 
nosso país estão à vista de toda a gente, a procura crescente de estrangeiros 
por Portugal como destino turístico é a prova disso. Fomos até Viana do 
Castelo que é, sem dúvida, um destino privilegiado para a prática desportiva, 
com tudo ali à mão: mar imenso, vento, ondas, trilhos para correr e andar de 
bicicleta. E desde maio existe um excelente hotel para ficar junto a uma praia 
sem igual.  

VIAJAR POR CÁ
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O 
turismo ativo está a aumentar em toda a europa e 
Portugal não é exceção. Aliás o nosso país é o destino 
do momento e cada vez mais procurado por amantes 
do exercício físico que encontram tudo do bom e do 

melhor para a prática desportiva: é barato, tem boas condições 
para desporto, bom clima, excelente gastronomia, segurança e 
bons hotéis e infraestruturas para a estada. O Feel Viana Hotel, 
inaugurado em maio deste ano, é orientado para quem gosta de 
desporto, tendo tudo o que é necessário para se poder praticar 
comodamente uma série de modalidades. Desde o ginásio, à 
piscina, aos trilhos que envolvem a zona, passando pelas bicicletas 
que podes utilizar (algumas são fat bikes para andar na areia, 
o que se torna numa grande diversão) em trilhos ou na pista de 
pump track do hotel. De algumas atividades de mar podes fazer 
ou experimentar kitsurf, SUP – Stand Up Paddle-, windsurf, surf, 
bodyboard, sendo possível divertires-te na mega prancha de SUP 
com envergadura suficiente para 10 pessoas. Chega para as tuas 
férias desportivas? Para nós foi mais do que suficiente! Dentro 
de portas, além da piscina, há aulas diárias de yoga e Pilates e 
treino personalizado no ginásio, que te permite ficar em forma 
mesmo sem pertenceres ao clube de fãs de modalidades mais 
aventureiras. 

SUGESTÃO DE MENU DE 4 DIAS  
É verdade que podes fazer o que te apetecer, mas fica aqui uma 
sugestão mais proveitosa se estiveres em família ou em grupo e 
quiseres a participação de todos. Tudo depende também do nível 

que tiveres da modalidade em causa, porque podes simplesmente 
passar uns belos dias a surfar ou a fazer windsurf, por exemplo.  
O grupo pode ter diferentes opções e desfrutar daquilo que 
melhor sabe fazer. Assim, podem combinar os gostos de cada um 
com momentos inesquecíveis juntos. 
Lembrando que podes fazer as tuas próprias escolhas, sugerimos 
quatro dias no Feel Viana a experimentar atividades diferentes, 
No primeiro dia acorda por volta das sete e meia e deixa-te 
levar pela sensação de tranquilidade que o local proporciona. 
Uns momentos na varanda a fazer uma mini meditação podem 
ajudar a aquietar a mente para a aula de yoga. É possível ter uma 
prática relaxante ou mais power, consoante a tua disposição e 
condição física. A sala de yoga é toda em madeira e faz as delícias 
de qualquer praticante de yoga que irá sentir-se envolvido pela 
energia positiva. 
Depois da prática de yoga e um pequeno almoço com tudo a que 
tens direito (de preferência saudável), podes aventurar-te numa 
atividade; nós optámos por desfrutar de um mergulho refrescante 
na praia e experimentar uma aula de windsurf depois do almoço. 
O Windsurf é uma atividade que pode ser realizada por todas 
as pessoas, independentemente da idade, do nível técnico e da 
condição física; as pranchas de aprendizagem com instrutores 
especializados estão lá para ajudar.. e muito! Com alguma 
concentração e esforço a vela vai subir rapidamente para começar 
navegar calmamente na baía! Agora é só deslizar mantendo o 
equilíbrio e desfrutar das sensações de estarmos a deslocar-
nos em cima de água. O resto do dia aconselhamos descanso na 
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piscina ou praia e ler um bom livro. 
No segundo dia podes experimentar uma aula de Pilates, repetir 
o yoga ou simplesmente deixares-te envolver pelo ambiente 
tranquilo. Não tens horas nem obrigações e os quartos do hotel 
são extremamente sossegados, que permite ouvir, quando muito, 
a brisa que ajuda a embalar o sono de início do dia. A praia ou 
piscina matinal ajudar-te-ão a tomar consciência que estás de 
férias e não tens horas para nada. Marca um passeio de bicicleta 
para a parte da tarde, os modelos de roda larga irão ajudar-te a 
desfrutar os trilhos. Serão 3 horas muito bem passadas!
No terceiro dia podes pensar em ir mais longe e realizar um sonho 
adiado: surf! Ou bodyboard que quiseres que a experiência se 
transforme rapidamente em gozo pessoal. No bodyboard é mais 
fácil de deslizar logo de início e pode ser também um desafio…  
De manhã aconselhamos a dares um passeio pelas redondezas a 
pé e descobrir pequenos recantos junto ao hotel. Se já desfrutaste 
das bicicletas no dia anterior, podes experimentar a pista de 
pump track cujos saltos te irão proporcionar momentos muito 
divertidos… As bicicletas são perfeitamente seguras e até uma 
criança pode achar graça e ganhar destreza. 
E sem te dares conta chegas ao quarto dia. Para trás ficou o 
computador por abrir, os emails por responder, os compromissos 
por planear. Mas sabes que esta escapada é absolutamente 
imprescindível para voltares em força para o pc, para os emails, 
para a vida de todos os dias. Ninguém consegue uma vida 
profissional saudável sem estas pausas… desportivas. 
Para terminar em beleza, aconselhamos o Stand Up Paddle no rio, 
uma atividade tranquilizante. Podes dar um mergulho refrescante 
a meio da volta e seguir em cima da prancha para desfrutar do 
resto do passeio. O contacto com o mar, a atividade, o Yoga e o 
convídio irão carregar-te as baterias para novos voos!

SPORT CENTER&FOOD
O Feel Viana tem condições únicas no país para experimentares 
ou praticares diferentes modalidades com todo o conforto. 
Para além daquelas que enumeramos, tens também excelentes 
condições para o kitesurf, mas o melhor mesmo é aconselhares-te 
com os profissionais da Sports Center, um centro desportivo que 
disponibiliza professores, todo o material necessário, vendendo 
também produtos desportivos de marcas conceituadas no mundo 
do desporto. 
Falta referir, para quem gosta, que a gastronomia é irresistível, 
com uma interação de paladares e produtos da região. A arte 
de apresentar é um convite a aguçar o apetite para as iguarias 
servidas: podemos sugerir os pratos que mais foram apreciados. 
Salada Feel Viana (só de quarta a domingo), com batata doce 
assada, espinafres bebé, alface, arando e ovo; hambúrguer de 
novilho da Serra de Arga (o molho é uma delícia); o Smothies 
Banana Power composto por banana, proteína de baunilha, maçã, 
leite de amêndoa e pólen de abelha; peixinhos da horta; sopa de 
peixe; gnocchi de batata doce do Alentejo com ovo, jus de galinha 
(uma delícia!). Os pratos principais são todos bons, mas a nossa 
sugestão vai para o caril vegetariano com arroz basmati ou a 
costeleta de novilho minhota. A sobremesa mais votada foi o 
Curd de limão, um creme crocante de limão com gelado de poejo. 
Não fazemos pausas na atividade física, mas podemos fazer uma 
escapadinha gastronómica!
Por tudo isto, podes passar aquí muitos e bons momentos que irão 
ser cozinhados com convívio e apimentados com muita ação, e 
depois de provares iguarias vais sonhar uma noite de aventuras!

Informa-te em: http://hotelfeelviana.com/pt

A pista de pump track situada no hotel  
é de livre acesso. Acessível a estreantes 

e  diversão certa para experientes!
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