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A EPIC Madeira® é uma empresa jovem, composta maioritariamente por Guias da Natureza, formados na
Universidade da Madeira, como tal, estão capacitados para transmitir aos seus clientes informações fidedignas de
nível superior, contribuindo assim para uma melhor prestação de serviços.
Esta empresa foi criada com o intuito de se assumir como uma alternativa distinta na abordagem às atividades de
animação turística, nomeadamente através da forte incidência em atividades pioneiras e inéditas na região, e
elevando as já existentes através da comprovada experiência dos seus integrantes.
A par da inovação que apresenta, a grande aposta da EPIC Madeira® passa pela disponibilização de atividades e
serviços de qualidade, para tal, possui protocolos internos que garantem aos seus clientes uma experiência de nível
superior.
A segurança desempenha um fator preponderante na qualidade, deste modo, a EPIC Madeira® assegura protocolos
de segurança, emergência e contingência ímpares, meticulosamente elaborados. Não obstante os protocolos
próprios, possui ainda ligações estritas aos serviços de emergência.
A EPIC Madeira® disponibiliza aos seus clientes os melhores materiais e equipamentos do mercado, sendo os
mesmos submetidos periodicamente a inspeções e manutenções de segurança por forma a garantir o seu bom
funcionamento. Todo o material de vestuário ou têxtil, é sujeito a um tratamento de desinfeção anti bacteriano após
cada utilização.
Aliado a todos estes fatores encontra-se o inolvidável amor e carinho que nutrem os guias da EPIC Madeira® pela
sua ilha, e em particular pela sua exuberante natureza, proporcionando desse modo vivências e experiências épicas
a todos os nossos clientes.
Contactos
Caminho Velho do Covão, Lote 1, Casa B 9325-310 Estreito de Câmara de Lobos / Madeira
+351 964 866 700 / 963 096 980 / 961 471 756
Telefone:
epicmadeira@gmail.com
E-mail:
Website:

http://www.epicmadeira.com
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Atividades
Passeios de Barco
Mergulho
Pesca desportiva
Passeios pedestres
Parapente
Observação de fauna e flora
Observação de cetáceos
Surf
Bicicleta
Todo o terreno
Aluguer de barcos
Canoagem
Kayak
Orientação
Tiro ao alvo
Observação de aves
Equitação
Escalada
Paintball
Moto 4
Rappel e Slide
Observação de geologia
Montanhismo
Espeleologia
Canyoning
Aluguer de motas
Aluguer de bicicletas

Outras Informações
Registo nº: 35/2014 Multi Atividades e Team Building para grupos de incentivos
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