PRESS RELEASE

ADAC distingue Parque Cerdeira com prémio
Demographic Change & Accessibility 2021

Foi durante a cerimónia ADAC Camping Gala 2021, no dia 19 de Janeiro, que o Parque Cerdeira
foi distinguido com o prémio na categoria Demographic Change & Accessibility 2021.
A avaliação foi feita com base nos testemunhos de inspectores, jornalistas e membros do clube
ADAC, que tiveram em conta as condições que o Parque Cerdeira oferece aos seus clientes quanto
a acessibilidades, tanto ao nível das pessoas com necessidades especiais como dos seniores. Para o
júri, a acessibilidade não incluiu apenas um conceito amigável para deficientes, mas sim uma
resposta integrada de serviços para atender às necessidades crescentes dos idosos e de pessoas
com estilos de vida moderno, bem como ter os espaços ordenados e uma boa resposta para
actividades de lazer e de animação turística.
Numa altura em há um envelhecimento crescente da nossa sociedade, o Parque Cerdeira
respondeu ao desafio fazendo um grande investimento na remodelação das instalações, dentro do
conceito do design universal, com ajuda da linha de apoio que o Turismo de Portugal lançou para o
turismo acessível.
O sector atravessa um momento muito difícil, sem fim à vista, pelo que este prémio nos dá um
novo alento para mantermos a nossa visão:
- fazer deste espaço o melhor local do país de prática de Turismo Responsável, de Reduzido
Impacto e íntimo contacto com a Natureza.
Gerês, um destino incrível para pessoas incríveis.

Quem é ADAC
É o maior clube automobilista da Europa e possui mais de 20 milhões de membros.
ADAC é um clube alemão e tem um portal dirigido ao campismo que é PiNCAMP.
Realiza anualmente ADAC Camping Gala onde procede à distinção dos melhores parques de
campismo da europa em várias categorias.
O Parque Cerdeira foi um dos três parques da categoria Demographic Change & Accessibility 2021,
dos prestigiados ADAC AWARDS 2021.

O Parque Cerdeira
Em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês, junto à barragem de Vilarinho das Furnas, o Parque
Cerdeira oferece uma envolvência única. Um espaço de montanha, com 7 ha de natureza pura,
apto para famílias, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.
Proporciona aos amantes da natureza uma vasta oferta de alojamento, em Bungalow, Cabana,
Camarata, Campismo e Caravanismo.

Possui um Restaurante com cozinha tradicional e para o lazer, dispõe de caminhadas guiadas,
canoagem, bicicleta elétrica, birdwatching e atividades adaptadas.
Em 2020 passou a oferecer aos campistas WC privativo para que a família possa ter as mesmas
comodidades que possui na sua casa.
Mapas e Guias Parque Cerdeira
Possui uma edição exclusiva de mapas para o hóspede poder desfrutar do Gerês em autonomia, de
carro, a pé ou em bicicleta.
Produziu também guias para a observação dos pássaros e das flores do seu prado, o que lhe
mereceu distinção pela marca Natural.pt, em 2018. Está a ser preparada a edição do guia das
árvores e das plantas aromáticas e medicinais, tudo património natural do Parque Cerdeira.

As Certificações
O Parque Cerdeira está certificado como empreendimento de Turismo de Natureza pelo Turismo de
Portugal, é uma “Entidade empregadora Inclusiva”, distinguida pelo IEFP e o estabelecimento é
considerado acessível pela Tur4All. Também é certificado pela Green Key e tem o galardão de ouro
eco leader da Tripadvisor.
Para além destas distinções, o carvalhal secular que o caracteriza, está certificado para colheita de
sementes certificadas de carvalho alvarinho (Quercus róbur).
Aqui os nomes cheiram a flores silvestres …

www.parquecerdeira.com
www.facebook.com/parquecerdeira
www.instagram.com/parquecerdeira
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