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Entre os dias 24 de abril e 22 de junho de 2014 as Montanhas Mágicas
dos maiores festivais de desportos de natureza, aventura e música, o
BECK FEST – Beck to Nature
.

®

serão palco de um

Sete municípios - Arouca , Castelo de Paiva , Castro Daire , Cinfães , São Pedro do Sul , S
ever do Vouga
e
Vale de Cambra
– ligados pela
ADRIMAG
e pelas serras da Freita, Arada e Montemuro, recebem este megaevento promovido pela
ADRIMAG
, organizado pela
Lusorafting
e cofinanciado pelo
ON.2 | QREN
no âmbito da
EEC PROVERE Montemuro, Arada e Gralheira
.

O BECK FEST tem como principal objetivo promover as Montanhas Mágicas ® como destino
turístico de excelência no que diz respeito à prática de diversos desportos de aventura, em
plena natureza, destacando-se o rafting, a canoagem, o canyoning, o kayaking, o BTT, a
escalada, as corridas de aventura e as caminhadas.

Recentemente reconhecido pela Europarc - Federação Europeia de Parques , como destino
turístico sustentável ao abrigo da
Carta Europeia de Turismo Sustentável
em Áreas Protegidas, as
Montanhas Mágicas
®
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são constituídas por 5 espaços classificados: 4 pertencentes à Rede Natura 2000 - Rio Paiva,
Rio Vouga, Serras da Freita e Arada e Serra de Montemuro; e 1 espaço classificado no âmbito
das redes Europeia e Global de Geoparques sob os auspícios da Unesco, o
Arouca Geopark
.

Visite as Montanhas Mágicas ® entre os dias 24 de abril e 22 de junho de 2014 e desfrute
de toda a sua riqueza natural e cultural assistindo e/ou participando nas provas desportivas e
nos concertos musicais do
BECK FEST
.

O programa definitivo do evento será brevemente publicado em www.beckfest.com .
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