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O projeto Vela sem Barreiras tem como principal objetivo dar acesso à prática da Vela a todos aqueles com mobilidade reduzida, seus 
cuidadores ou mesmo família. Este projeto conta com o primeiro catamaran no mundo desenvolvido em Portugal em parceria com a Inclusive 
Sailing, para pessoas com deficiência motora e/ou psicológica e que pode albergar, ao mesmo tempo, quatro cadeiras de rodas na plataforma 
central. Adaptado a 100% às necessidades da nossa atividade, garante uma experiência segura, com igualdade de condições. O projeto Vela 
sem Barreiras é também pioneiro no que diz respeito ao Turismo Acessível em Portugal e a BBDouro tenta garantir que a experiência de 
velejar seja inclusiva e acessível a todos que visitam o Porto.
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SERVIÇOS

Na BBDouro encontra serviços adaptados a todos aqueles que possam apresentar temporariamente 
ou permanentemente limitações de mobilidade cognitivas e psicossociais. A prática da Vela promove, 
entre outros, a concentração e o desenvolvimento das capacidades motoras e psicológicas, bem 
como uma sensação de bem estar, por ser um desporto realizado ao ar livre.

* IVA incluído à taxa legal em vigor. | Valor inclui Skipper.

ACADEMIA DE VELA
Para todos os que querem aprender a velejar, com ou sem experiência. As aulas decorrem durante 
todo o ano e têm capacidade até 5 pessoas.
Duração: 8 aulas; 3h30 cada
Preço: 250€

BATISMO DE VELA / PASSEIOS TURÍSTICOS
Este é um primeiro contacto com o desporto de Vela. Mais do que uma aula, é uma experiência na 
qual pode desfrutar das vistas das margens ribeirinhas do Porto e Gaia. Pode ainda incluir uma visita 
às caves do Vinho do Porto.
Duração: 2h30
Preço: 45€/pessoa ; 10% de desconto a partir de 5 pessoas; 10€/pessoa para visita às caves

AULAS PRIVADAS
Se pretende um acompanhamento mais personalizado, pode optar por aulas privadas.
Duração: 2h30
Preço: 75€ por aula; Pack 6 aulas 15% desconto


