Atividades
QueluzTur – Agência de Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua Direita de Massamá, 100 A 2745-751
Massamá
Telefone: +351 21 430 08 60 Fax: +351 21 437 12 66
E-mail: geral@queluztur.pt Website:
http://www.queluztur.pt
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;

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.
Comprove você mesmo, Viaje Connosco!!!

Alentejo
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
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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
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
Nazaré
Adventure By You
Morada: Rua Mouzinho de Albuquerque 6A - 1ª Andar
2450-255 Nazaré
Telefone: +351 262 562 107 Fax: +351 262 562 109
E-mail: geral@adventurebyyou.pt Website:
http://www.adventurebyyou.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 72/2009;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Parapente; Observação de fauna e flora; Observação de
cetáceos; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de
barcos; Kayak; Karting; Vela; Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf;
Kitesurf; Observação de aves; Snowboard; Equitação; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Balonismo; Esqui aquático;
Paraquedismo; Observação de geologia; Montanhismo;
Espeleologia; Aluguer de motas de água; Asa delta; Aluguer de
motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
"Desenvolvemos experiências especiais na área do turismo e do
lazer, que deixa para trás toda a passividade de umas férias
standardizadas, procurando envolver o turista em atividades que
realçam as sua experiências individuais e expandam os seus
horizontes pessoais."
Eventos Empresas, Temáticos, Infantis, Musicais e desportivos
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