BUSCA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS QUE PRETENDES PRATICAR E SELECIONA A OPÇÃO DE
AVENTURA COM OU SEM SUPLEMENTO, DE ACORDO COM TEU INTERESSE

COBERTURA DE DESPORTOS DE AVENTURA
As apólices que cobrem a prática de desportos de aventura, sempre que não sejam o motivo
principal da viagem e não sejam realizadas com caráter profissional e/ou de competição, são:
SEM Suplemento (Desportos básicos)
IATI Estrela
Atletismo, atividades em ginásio, atividades em quintas ou fazendas (capeias, etc.),
basquetebol, barcos a motor (com condutor), passeios de bicicleta, canoa, curling, desportos
de tiro / caça menor, excursões organizadas em balão, excursionismo em geral, footing,
futebol, golfe, gaivotas, jogos com bola, jogos de praia e outras atividades de praia e
acampamento, karts, caiaque, motas aquáticas, motas de neve, natação, navegação à vela,
orientação, paddle surf, padel, paintball, passeio turístico em helicóptero, patinagem, pesca,
canoagem, ponte tibetano, raquetes de neve, parede de escalada, percursos em 4x4, segway,
caminhadas, snorkle, surf e windsurf, ténis, tirolesa, trekking abaixo dos 3.000 metros de
altitude, trenó em estações de esqui, trenó com cães (mushing), turismo equestre,« e
qualquer outra atividade de caraterísticas semelhantes.

IATI Mochileiro
Atletismo, atividades no ginásio, cicloturismo, curling, caminhadas, jogging, jogos de bola,
jogos de praia e atividades de acampamento, canoagem, natação, orientação, paddle surf,
pesca, snowshoeing, segway, caminhadas, snorkle, trekking até 5.000 metros de altitude, BTT,
desportos de tiro / caça pequena, esqui de fundo (cross country), jet ski, motos de neve,
navegação à vela, paintball, patinagem, canoagem, ponte tibetana, rocódromo, rotas em 4 x 4,
de sobrevivência, surf e windsurf, tirolesa, trenó em estâncias de esqui, trenó puxado por cães
(mushing), turismo equestre, airsolf, canyoning, mergulho e atividades subaquáticas a menos
de 20 metros de profundidade, Boulder até 8 metros de altura, equitação, escalada
desportiva, esgrima, espeleologia a menos de 150 metros de profundidade, esqui aquático, fly
surf, hydrobob, hidrospeed, kitesurf, canoagem, águas bravas, psicobloc até 8 metros de
altura, quads, rafting, rappel, salto elástico e quaisquer outras com características
semelhantes.

IATI Bloggers e Grandes Viajantes
Atletismo, atividades em ginásio, atividades em quintas ou fazendas (capeias, etc.),
basquetebol, barcos a motor (com condutor), passeios de bicicleta, canoa, curling, desportos
de tiro / caça menor, excursões organizadas em balão, excursionismo em geral, footing,
futebol,

golfe, gaivotas, jogos com bola, jogos de praia e outras atividades de praia e acampamento,
karts, caiaque, motos aquáticas, motas de neve, natação, navegação à vela, orientação, paddle
surf, pádel, paintball, passeio turístico em helicóptero, patinagem, pesca, canoagem, ponte
tibetano, raquetes de neve, parede de escalada, rotas em 4x4, segway, caminhadas, snorkle,
surf e windsurf, ténis, tirolesa, trekking abaixo dos 3.000 metros de altitude, trenó em
estações de esqui, trenó com cães (mushing), turismo equestre.

COM Suplemento
IATI Bloggers e Grandes Viajantes
Adicionalmente e mediante o crédito da correspondente sobretaxa à ARAG, o âmbito de
cobertura poderá ser alargado no que diz respeito às seguintes atividades:
Águas bravas, airsoft, canyoning, mergulho e atividades subaquáticas a menos de 20 metros
de profundidade, escalada em rocha até 8 metros de altura, equitação, escalada desportiva,
esgrima, espeleologia a menos de 150 metros de profundidade, esqui aquático, fly surf,
hidrobob, hidrovelocidade, kitesurf, cicloturismo, travessias de bicicleta de montanha,
escalada sobre a água até 8 metros de altura, quads, rafting, rapel, salto elástico,
sobrevivência, trekking até 5.000 metros de altitude.

