Atividades
QueluzTur – Agência de Viagens e Turismo, Lda.

Quinta da Eira

Morada: Rua Direita de Massamá, 100 A 2745-751
Massamá
Telefone: +351 21 430 08 60 Fax: +351 21 437 12 66

Morada: Rua do Mosteiro, 279 4560-041 Bustelo /
Penafiel
Telefone: +351 255 713 149

E-mail: geral@queluztur.pt Website:
http://www.queluztur.pt

E-mail: geral@quintadaeira.com Website:
http://www.quintadaeira.com

Outras Informações:
Registo Nº : 808/1996;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Parapente;
Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos;
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Karting; Vela; Orientação; Tiro ao alvo;
Windsurf; Kitesurf; Observação de aves; Esqui; Snowboard;
Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Balonismo; Observação de geologia; Rafting; Montanhismo;
Espeleologia; Canyoning; Hidrospeed; Aluguer de motas; Aluguer
de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Registo Nº : 159/2012;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Observação de fauna e flora; Bodyboard; Bicicleta; Aluguer de
barcos; Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Equitação;
Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Esqui aquático; Observação
de geologia; Rafting; Montanhismo; Espeleologia; Canyoning;
Aluguer de motas de água; Caça; Hidrospeed; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;

Com 18 anos de existência, a QueluzTur está localizada em
Massamá e Queluz, somos uma agência de viagens
independente, logo podemos oferecer os produtos turísticos que
melhor se adequam a cada cliente.
Dispomos de um departamento dedicado à organização de
grupos, festas, incentivos, promoções de produtos e serviços,
almoços e jantares temáticos, circuitos de jipe ou mini-bus,
actividades lúdicas, elaboração de eventos específicos para
empresas ou grupos fechados, uma vez que nos encontramos
licenciados para o exercício da actividades de animação
turística.

Situada a 35 km do Porto, em Bustelo - Penafiel, a Quinta da Eira
é uma propriedade rural com cerca de 12 hectares, adaptada
para campos de férias, passeios escolares, dias de empresa,
possuindo todas as estruturas necessárias à realizacão de
programas para diferentes públicos.
Um passeio pelo campo, o contacto com diversos animais, um
almoço de amigos, uma corrida de buggies, um jogo de paintball,
ou uma vertiginosa descida de slide são, entre muitas, algumas
das sugestões propostas.
Um espaço pensado e funcional onde tudo é agradável e
animado.

Comprove você mesmo, Viaje Connosco!!!

Alentejo
Cartaxo
Quinta do Gaio de Baixo - Soc. Turismo no espaço
Rural, Lda
Morada: Quinta do Gaio de Baixo

2070-213 Cartaxo

Telefone: +351 243 770 943 Fax: +351 243 770 349
E-mail: quintagaio@mail.telepac.pt;
psantoslima@quintagaio.com Website:
http://www.quintagaio.com
Outras Informações:
Registo Nº : 51/2006;
Atividades:
Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação de fauna e flora;
Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak;
Karting; Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves;
Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Balonismo; Observação de geologia; Canyoning; Caça; Asa delta;
Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
A Quinta do Gaio é um espaço para eventos no Ribatejo -
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Cartaxo. O nosso espaço permite realizar todo o tipo de eventos
desde almoços, conferencias, formações, realização de
atividades outdoor e indoor. "divino, profano e Caseiro"

Castro Verde
Fuga Perfeita
Morada: Calçada de São Pedro, 14 2710-507 Sintra
Telefone: +351 219 240 603 - 968 694 146 - 969 361
277 Fax: +351 219 240 611
E-mail: info@fugaperfeita.com;
sofia.fonseca@fugaperfeita.com Website:
http://www.fugaperfeita.com
Outras Informações:
Fuga Perfeita (Sede) Rua da Estalagem, 12 7780-020 Casével
(CASTRO VERDE) Telm: 351 968 694 146
Registo Nº : 48/2004 ;
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Parapente; Observação
de fauna e flora; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem;
Kayak; Karting; Vela; Orientação; Tiro ao alvo; Observação de
aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Observação de geologia; Rafting; Montanhismo; Espeleologia;
Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
A Fuga Perfeita acredita que Portugal pode ser um destino
turístico de eleição, quando valorizamos a nossa cultura e o
nosso património natural.
A Fuga Perfeita posiciona-se como uma empresa de animação e
turismo cultural que aposta no desenvolvimento de produtos
temáticos relacionados com a história e com o imaginário
português, nas diversas áreas de negócio. Animação Temática,
Turismo natureza, Teambuilding e Turismo Cultural.
A Fuga Perfeita dirige-se ao mercado nacional e internacional,
empresas e particulares que procuram produtos diferentes,
desafios físicos, interativos e intelectuais, produtos que possam
acrescentar valor a quem neles participa.

Estremoz
Paladares e Aventuras Lda
Morada: Rua Francisco Manuel Cardoso, 23 7100-026
Estremoz
Telefone: +351 912 322 911 Fax: +351 268 891 040
E-mail: geral@paladareseaventuras.com Website:
http://www.paladareseaventuras.com
Outras Informações:
Registo Nº : 84/2009;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Observação de cetáceos; Bicicleta; Todo o
terreno; Canoagem; Kayak; Karting; Orientação; Tiro ao alvo;
Observação de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4;
Rappel e Slide; Balonismo; Observação de geologia; Rafting;
Montanhismo; Espeleologia; Canyoning; Caça; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
A Paladares e Aventuras é uma empresa especializada na
organização de eventos e Animação Turística. Sedeada em
Estremoz no Alentejo, iniciou a sua atividade com o objetivo de
dinamizar, a oferta e comercialização de eventos temáticos e de
circuitos turísticos locais e regionais. Trabalhamos em estreita
parceria com os nossos clientes, dispondo de diversas soluções
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para o período de festas e feiras e outros eventos.
Estamos a falar do serviço de animação diversa que dispomos
para todas as idades, nomeadamente, acompanhamento e
organização de excursões, teambuilding, campos de férias,
animação de festas e feiras, passeios pedestres, em bicicleta,
em bicicleta elétrica, em moto, em jipe tt, arruadas, insufláveis,
trampolins, autocarros, som e luz profissional, parede de
escalada, tiro com arco e besta, canoagem, paintball, pinturas
faciais, jogos tradicionais, entre muitas outras soluções que pode
encontrar na nossa pagina Web ou simplesmente enviando-nos
um email..
Poderemos também estudar parcerias na organização dos V.
eventos com vista a obter mais valias interessantes para ambas
as partes.

Centro de Portugal
Coimbra
Adventure Riders
Morada: Rua Liberdade nº 118 r/c esq
-Coimbra
Telefone: 91 375 16 14

3025-006

E-mail: adv.riders@hotmail.com Website:
http://www.adventure-riders.com
Outras Informações:
Registo Nº : 246/2011;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Parapente;
Observação de fauna e flora; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Aluguer
de barcos; Canoagem; Kayak; Karting; Orientação; Tiro ao alvo;
Observação de aves; Esqui; Snowboard; Escalada; Paintball;
Rappel e Slide; Esqui aquático; Observação de geologia; Rafting;
Montanhismo; Espeleologia; Canyoning; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;

Lourinhã
Experience Sport
Morada: Rua dos Oficiais nº 3 2530-840 Vimeiro
(Lourinhã)
Telefone: 351 261 984 221 / 966 498 909 Fax: 351 261
984 221
E-mail: geral@experience-sport.com Website:
http://www.experience-sport.com
Outras Informações:
Nº de registo: 67/2007;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Parapente; Observação de fauna e flora; Bodyboard; Surf;
Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak; Karting; Vela;
Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf; Kitesurf; Esqui; Snowboard;
Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide; Balonismo; Rafting;
Montanhismo; Espeleologia; Canyoning; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
A Experience Sport desenvolve atividades de Aventura e
Outdoor, especialista na Região Oeste de Portugal, assente nas
experiências que a natureza nos reserva. Onde o equilíbrio entre
a natureza e a envolvente humana, é o mais importante. As
atividades são concebidas com a finalidade provocar bem-estar,
alegria, momentos únicos. Pretendemos oferecer experiências e
momentos inesquecíveis!!!
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Sertã
Trilhos do Zezere Organização de Eventos
Turisticos Lda
Morada: Rua José Tavares nº 33 - 35 6100-561 Pedrogão
Pequeno- Sertã
Telefone: +351 236 244 956 - 919 675 275 - 969 397
334 Fax: +351 236 244 956
E-mail: trilhos_zezere@netcabo.pt Website:
http://www.trilhos-zezere.com
Outras Informações:
Registo Nº : 39/2003;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Karting; Orientação; Tiro ao alvo; Observação
de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Rafting; Montanhismo; Espeleologia; Canyoning; Aluguer de
motas de água; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
A Trilhos do Zêzere organiza eventos turísticos e desportos de
aventura na Natureza, dispondo de veículos todo-o-terreno com
capacidade para 23 pessoas.
Todos os fins de semana promovem-se caminhadas e passeios
pedestres para grupos com um mínimo de 15 pessoas.
A Trilhos do Zêzere dispõe de seguro de responsabilidade civil e
de acidentes pessoais por participante, bem como seguro de
ocupantes nos seus veículos.

Tondela
Sportnatura, Lda.
Morada: Rua Dr. Abel de Lacerda3475-031 Caramulo
Telefone: +351 916 440 506 / 916 440 306 / 916 440 477
Fax: +351 232 860 200
E-mail: info@sportnatura.pt Website:
http://www.sportnatura.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 188/2011;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta; Todo
o terreno; Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo;
Observação de aves; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Rafting; Montanhismo; Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de
bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Sportnatura foi pensada e criada por um grupo de pessoas que
adora a natureza, gosta de vencer desafios e que possui o Knowhow necessário para partilhar consigo sensações e emoções
únicas e irrepetíveis.
Venha à descoberta de uma montanha de emoções pela Terra,
Ar e Água.
Viva os diversos programas que temos para si.

Lisboa Região
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Lisboa
Urban Sailors
Morada: Doca do Bom Sucesso - Av. De Brasília, Belém
1400-038 Lisboa
Telefone: +351 915 505 019
E-mail: info.urbansailors@gmail.com Website:
http://www.urbansailors.com
Outras Informações:
Registo nº: 428/2015
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Bodyboard; Surf;
Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak; Vela; Windsurf; Kitesurf;
Esqui aquático; Canyoning; Aluguer de motas de água;
Parasailing; Hidrospeed; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Urban Sailors nasceu de uma forte amizade e gosto muito
especial pelo mar, juntou-se a ideia de dar a conhecer Lisboa e
arredores de uma outra perspetiva, e proporcionar momentos e
memórias inesquecíveis a bordo de um veleiro. Passar um dia
descontraído e divertido, comemorar uma data especial ou
simplesmente ter o prazer de navegar.

Sesimbra
Vertente Natural
Morada: Porto de Abrigo de Sesimbra Loja nº 6 2970
Sesimbra
Telefone: +351 210 848 919 - 918 200 723
E-mail: info@vertentenatural.com Website:
http://www.vertentenatural.com
Outras Informações:
Registo Nº : 41/2004;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Observação de
fauna e flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Observação de
aves; Escalada; Rappel e Slide; Observação de geologia;
Montanhismo; Espeleologia; Canyoning; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
O verdadeiro lazer tem sabores únicos, respira natureza, inspirase de aventura e paisagens irrepetíveis.
Sesimbra possui uma enorme riqueza cultural e ambiental por
revelar. Locais menos visitados, refúgios de fauna e flora
variadas, desde a Costa até à Serra. Escarpas e caminhos
antigos, passando pelas espécies marítimas e as tantas aves, tão
ricas quanto raras. E quantas lendas, tanta História... nos fortes
ou nas pegadas de dinossauros. Dar a conhecer tudo isto de uma
forma equilibrada e divertida é o projeto da Vertente Natural.
Com todas as questões de logística e segurança garantidas,
basta seguir viagem, atravessar conteúdos, cultura, beleza e
calma. Aceite este convite ao descanso mais inteiro no contacto
direto com a Natureza.
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Sintra
Greenwalk

Muitaventura

Morada: Rua Dr. Almada Guerra, 232710-714 Sintra

Morada: rua Marquês de Viana, nº 31, São Pedro
2710-516 Sintra.
Telefone: +351 211 931 636 / 967 021 248 / 925 722 239

Telefone: +351 912 717 568 / 912 113 119
E-mail: geral@greenwalk.org.pt Website:
http://www.greenwalk.org.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 42/2011;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bodyboard;
Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak; Orientação;
Observação de aves; Observação de geologia; Montanhismo;
Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;

Greenwalk ® é um operador turístico que concilia passeios na
natureza com a história e cultura da região, integrando o
conhecimento e a aventura.
Greenwalk enquadra-se no conceito de geoturismo, tendo como
objectivos principais a valorização do geo-património de Portugal
integrando-os em roteiros culturais, históricos ou de lazer.

E-mail: mail@muitaventura.com Website:
http://www.muitaventura.com
Outras Informações:
Nº de registo: 59/2007;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Parapente; Observação de fauna e flora; Bodyboard; Surf;
Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak;
Karting; Vela; Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf; Observação de
aves; Esqui; Snowboard; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4;
Rappel e Slide; Balonismo; Esqui aquático; Paraquedismo;
Observação de geologia; Rafting; Montanhismo; Espeleologia;
Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Somos uma empresa de Animação Turistica e Eventos, sediada
em Sintra, com um site moderno e muito apelativo, com uma
cobertura muito vasta do Território Nacional, com muita
variedade de oferta, boa disposição e MuitÁventura.

Pautamo-nos pelo rigor, conhecimento, qualidade, proximidade e
segurança.
O visitante, ao inscrever-se na Greenwalk ® estará a optar por
um serviço de qualidade e com bases de conhecimento elevado.
Visitará lugares de grande beleza cénica combinando com
lugares históricos e de fenómenos geológicos ímpares que o
transportarão à dimensão imensurável das forças da natureza.
Greenwalk ® coloca o geoturismo como primeiro foco mostrando
a sua importância para a preservação de todo o ecossistema.

Madeira
Ilha da Madeira
EPIC Madeira
Morada: Caminho Velho do Covão, Lote 1, Casa B
9325-310 Estreito de Câmara de Lobos / Madeira
Telefone: +351 964 866 700 / 963 096 980 / 961 471 756
E-mail: epicmadeira@gmail.com Website:
http://www.epicmadeira.com
Outras Informações:
Registo nº: 35/2014 Multi Atividades e Team Building para
grupos de incentivos;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; 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;

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
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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.

Porto e Norte
Alijó
Ecoevasão, Desporto e Aventura na Natureza, Lda
Morada: Lugar das Canadas S/N

5070-201 Carlão - Alijó

Telefone: +351 259 658 051 / 962 807 517
E-mail: geral@ecoevasao.pt Website:
http://www.ecoevasao.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 91/2009;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta;
Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada; Paintball;
Moto 4; Rappel e Slide; Rafting; Montanhismo; Canyoning;
Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
A Ecoevasão é uma empresa de Animação Turística sediada em
Trás-os-Montes na aldeia de Carlão – Alijó. Realizamos atividades
de paintball e de aventura para particulares, empresas e
instituições com programas adequados aos objetivos de cada
grupo, sempre com garantia de um serviço com simpatia,
diversão e profissionalismo. Pretendemos dar resposta à procura
crescente por um turismo ao ar livre em espaços naturais, onde
a fuga ao stress do dia a dia se reflete na busca do regresso às
origens. Temos como missão proporcionar experiências
gratificantes num contexto lúdico ou formativo, promovendo o
bem-estar físico, psíquico, e social, com uma Equipa que se
caracteriza pelo seu profissionalismo, dinamismo e espírito
radical, que aposta no desporto de aventura e no contacto com a
natureza, com a máxima qualidade e segurança.
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Arcos de Valdevez
Centro Aventura
Morada: Lugar de Casal, lote 3 - Parada 4970-262 Arcos
de Valdevez
Telefone: +351 258 518 303 Fax: +351 258 518 303
E-mail: info@centroaventura.pt Website:
http://www.centroaventura.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 68/2007;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Aluguer de barcos; Canoagem;
Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada; Paintball; Rappel e
Slide; Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Especializada na organização de serviços de animação turística e
aventura.
Prestamos serviços personalizados dirigidos a Empresas
(teambuilding, formação outdoor, challenger empresas), Escolas
e Grupos.
Respondemos aos desafios lançados pelos amantes da natureza
e desportos de aventura, proporcionando experiências
inesquecíveis aos que pretendem descobrir os seus próprios
limites e fomentar o espírito de grupo.

Esposende
Dunar - Turismo e Lazer do Norte, Ldª.
Morada: Travessa Srª das Neves, 9 - Marinhas 4740-577
Esposende
Telefone: +351 253 963 331 - 968 680 025 Fax: +351
253 963 331
E-mail: dunarlazer@gmail.net Website:
http://www.dunar.pt
Outras Informações:
Nº de registo: 39/2004;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Bodyboard;
Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem;
Kayak; Karting; Orientação; Tiro ao alvo; Kitesurf; Equitação;
Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide; Rafting;
Montanhismo; Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de
bicicletas;
Somos uma empresa de animação turística, sediada em
Esposende, a operar no âmbito da pedagogia, desporto e
ecologia, zelando pela segurança e apoio permanente dos
clientes através do acompanhamento de uma equipa técnica
qualificada.
As nossas atividades têm como objetivo proporcionar
experiências e emoções adequadas à pessoas em particular e ao
grupo em geral.
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Moimenta da Beira
Crónicas da Terra - Turismo Natureza e Aventura
Morada: Av. 25 de Abril, 40 3620-304 Moimenta da
Beira
Telefone: +351 254 588 127 Fax: +351 254 588 127
E-mail: cronicasdaterra@sapo.pt Website:
http://www.cronicasdaterra.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 13/2007;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak;
Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Observação de geologia; Rafting;
Montanhismo; Canyoning; Caça; Aluguer de motas; Aluguer de
bicicletas;
Oferece serviços de animação turistica na região do Douro e
Serra da Estrela. Parque Aventura em Moimenta da Beira, na
margem do Rio Távora.

Ponte da Barca
PlanetaLima - Outdoor Adventure
Morada: Rua D. Manuel I, nº47

4980 Ponte da Barca

Telefone: +351 96 631 92 63; 96 653 70 20 ; 96 664 88
17
E-mail: geral@planetalima; info@planetalima.com
Website: http://www.planetalima.com
Outras Informações:
Nº de registo: 55/2008;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak;
Orientação; Tiro ao alvo; Escalada; Paintball; Rappel e Slide;
Rafting; Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
A PlanetaLima - Outdoor Adventure, Lda centra a sua ação na
organização e dinamização de atividades desportivas e de
animação turística. Contamos com monitores especializados na
área, com conhecimento da região e de todos os serviços
propostos que proporcionam aos nossos clientes confiança e
uma orientação segura. Utilizamos material adequado e de boa
qualidade que proporciona ao cliente uma fácil realização das
atividades dentro de todas as normas de segurança. Temos uma
organização dinâmica, eficaz e segura que, dependendo dos
objetivos dos nossos clientes, nos permite oferecer momentos de
aventura, lazer e cultura só ao alcance nesta magnífica região.

Porto
Múltipla Escolha
Morada: Travessa de Salgueiros, 59

4050-535 Porto

Telefone: +351 225 094 460 Fax: +351 225 094 460
E-mail: geral@multiplaescolha.net Website:
http://www.multiplaescolha.net
Outras Informações:
Registo Nº : 115/2010 ;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bodyboard;
Surf; Bicicleta; Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo;
Observação de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Rappel e
Slide; Observação de geologia; Rafting; Montanhismo;
Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
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O ar livre no seu melhor! Venha viver Portugal!

São João da Pesqueira
Dourovou - Marina, Yacht Charter & Bungalows
Morada: EN 222-3 / Vale de Figueira / Cais da Ferradosa
5130-543 São João da Pesqueira
Telefone: +351 91 852 18 21 Fax: +351 22 145 47 04
E-mail: info@douro.biz Website:
http://www.dourovou.com
Outras Informações:
Registo Nº : 168/2011;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Vela; Windsurf; Observação de aves;
Escalada; Moto 4; Rappel e Slide; Esqui aquático; Observação de
geologia; Montanhismo; Canyoning; Aluguer de motas de água;
Caça; Hidrospeed; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Dourovou - aluguer de barcos e bungalows
Com os nossos barcos pode chegar onde poucos chegam, e
sentir o que poucos sentem.
De barco siga o fluxo da água, atravesse barragens, vilas e
aldeias, parqueie junto às margens, Desembarque onde quiser,
experimente sabores autênticos, aprecie os contornos de
paraísos que esperam por si...
Paixão de navegar...
A Dourovou-Eco-turismo Fluvial nasce de uma paixão pelo
navegar no Rio (vela/motor). O Douro foi para nós uma
descoberta que queremos partilhar.
Pomos á sua disposição um novo conceito de ecoturismo fluvial,
com embarcações (vela/motor), de forma a poder viver
experiências únicas e culturalmente autênticas.

Valongo
Tobogã - Desporto, Aventura e Lazer, Lda.
Morada: Rua S. João de Sobrado, nº 5086 4440-339
Valongo
Telefone: +351 916 052 220 / 967 443 919 / 934 921
856 Fax: +351 22 145 40 36
E-mail: info@toboga.pt Website: https://www.visitportug
al.com/pt-pt/content/tobog%C3%A3-desporto-aventura-elazer-lda
Outras Informações:
Nº de registo: 50/2007
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Parapente;
Observação de fauna e flora; Surf; Bicicleta; Todo o terreno;
Kayak; Karting; Orientação; Tiro ao alvo; Kitesurf; Equitação;
Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide; Paraquedismo;
Rafting; Montanhismo; Canyoning; Aluguer de motas de água;
Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;

A Tobogã conta com monitores especializados em Canyoning, o
que lhes permite retirar o máximo de potencialidades que um
canyoning pode oferecer. Esta especialização permite ainda a
canalização de todos os esforços e investimentos na modalidade,

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

10/11

no sentido de a tornar cada vez melhor e confortável para o
cliente e para a própria equipa Tobogã (equipamentos cada vez
melhores e mais completos, maior dinamismo no rio,
mecanismos de ação cada vez mais aperfeiçoados, etc).
Temos como valores fundamentais a segurança, a integridade e
a excelência.
A Tobogã opera em várias zonas do país (Viana do Castelo,
Viseu, Arouca, etc.) e Espanha, tendo especial incidência as suas
atividades na zona Norte do país, nomeadamente no Minho e no
Parque Nacional da Peneda-Gerês.
Estas zonas são fartas em locais de eleição para a prática de
Canyoning, possibilitando ainda o vislumbrar das rotas dos
centros históricos medievais e a beleza paisagística dos locais
onde se realizam as atividades.
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