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!!!

Açores
Ponta Delgada
Picos de Aventura - Animação e Lazer, lda
Morada: Hotel Marina Atlantico Av. João B. Mota Amaral
9500-150 Ponta Delgada - São Miguel
Telefone: +351 296 283 288 Fax: +351 296 283 291
E-mail: geral@picosdeaventura.com Website:
http://www.picosdeaventura.com
Outras Informações:
Passeios de Jipe, Passeios a cavalo, Natação com golfinhos,
Team Building, Eventos;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos; Bicicleta;
Canoagem; Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves;
Equitação; Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Canyoning;
A vocação da Picos de Aventura assenta no desenvolvimento de
serviços no âmbito da animação turística e exploração marítimo
- turística. Nesse sentido, proporciona a prática de atividades
desportivas em espaços naturais, com o intuito de promover a
recreação e o lazer, numa lógica de respeito e preservação da
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natureza.

Lisboa Região
Amadora
U Tours Lda - Animação Turistica
Morada: Avenida de Ceuta, 25

2700-188 Amadora

Telefone: +351 21 492 87 61 Fax: +351 21 492 87 61
E-mail: geral@utours.pt Website: http://www.utours.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 65/2008;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Parapente;
Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos;
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak;
Karting; Vela; Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf; Kitesurf;
Observação de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4;
Rappel e Slide; Balonismo; Esqui aquático; Paraquedismo;
Observação de geologia; Rafting; Montanhismo; Espeleologia;
Canyoning; Parasailing; Asa delta;
U Tours é o seu parceiro de turismo pessoal volante, e de
Turismo Empresarial, que lhe proporciona as melhores rondas
pelos melhores locais e que o leva ainda ao seu local de eleição
e escolha. Temos para empresas um serviço completo de
animação e eventos. Vela neste site como nos encontrar, os
preços, o booking on line e reservas. Descubra Portugal e os
seus maravilhosos premium spots descontraido e disfrutando só
do momento. Disfrute e deixe o resto connosco.

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

Madeira
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Funchal
Adventure Kingdom

Terras de Aventura

Morada: Estrada da Eira do Serrado Nº 38BSanto Antonio
9020-156 FunchalMadeira
Telefone: +351 968 101 870 Fax: +351 291 600 796

Morada: Caminho do Amparo, 25

E-mail: geral@madeira-adventure-kingdom.com Website:
http://www.madeira-adventure-kingdom.com
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Observação de fauna e flora;
Observação de cetáceos; Bicicleta; Todo o terreno; Observação
de aves; Equitação; Escalada; Rappel e Slide; Observação de
geologia; Montanhismo; Canyoning;
Adventure Kingdom trata-se de uma empresa de animação
turística, destinada a dar a conhecer os aspetos etnográficos da
nossa Ilha não só ao turismo externo, mas também ao turismo
interno . Esta nasceu do sonho de promover a ilha não
unicamente pela sua beleza mas também pela sua cultura.

9000-248 Funchal

Telefone: +351 291 776 818 Fax: +351 291 771 018
E-mail: terrasdeaventura@mail.telepac.pt Website:
http://www.terrasdeaventura.com
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem;
Tiro ao alvo; Windsurf; Equitação; Esqui aquático; Canyoning;
Aluguer de motas de água; Parasailing; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;

Pretendemos satisfazer os nossos clientes, para que estes
regressem aos nossos serviços e à nossa ilha, tendo como
objetivo primordial a divulgação da nossa “Pérola do Atlântico”.
Assim sendo, um dos lemas da empresa é “Come and return” –
Vir e voltar, representado no logotipo da empresa por um
bomerangue.

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
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.
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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
Caminha
Casa na Árvore
Morada: Lugar do Marco, Caixa Postal nº 34 4910-035
Arga de Baixo - Caminha
Telefone: +351 916 052 220 Fax: +351 22 145 40 36
E-mail: geral@casanaarvore.pt Website:
http://www.casanaarvore.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 351/2011;
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o
terreno; Aluguer de barcos; Canoagem; Karting; Vela;
Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf; Kitesurf; Observação de aves;
Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Paraquedismo; Rafting; Espeleologia; Canyoning; Aluguer de
motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
A empresa “Casa na Árvore – Consultadoria e Serviços de
Animação Turística” tem como conceito de base uma empresa
especialista em parques de aventura.
A CNA chamou a si novas competências, inovadoras no mercado
nacional, tendo como referência os padrões de qualidade e
referência internacionais da IAPA – International Adventure Park
Association.
Temos como valores a qualidade, segurança e diversão dos
nossos clientes.
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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.

Melgaço
Montes de Laboreiro – Animação Turística, Lda
Morada: Lugar de Varziela 4960-061 - Castro Laboreiro
Telefone: +351 251 466 041
E-mail: geral@montesdelaboreiro.pt Website:
http://www.montesdelaboreiro.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 52/2008;
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Parapente; Observação de fauna
e flora; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Orientação; Tiro ao
alvo; Observação de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Rappel
e Slide; Rafting; Montanhismo; Canyoning; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Quem Fomos? A Montes de Laboreiro, Animação Turística Lda., é
uma empresa de desporto aventura vocacionada para as
práticas de turismo ativo.
Queremos proporcionar um combinado de aventura, natureza,
cultura, segurança e profissionalismo. O nosso principal objetivo
é oferecer, aos nossos clientes, experiências únicas e
inesquecíveis.
Onde estamos? Estamos situados num local cheio de tipicidades
e inúmeros pontos de interesse. Inserida no único Parque
Nacional do país, Castro Laboreiro é uma vila pertencente ao
concelho de Melgaço de visita obrigatória. Permita-nos a honra
de lhes mostrar os tesouros de um património natural e cultural
ímpar, zelando sempre para que se divirta em segurança e
respeito pelo meio ambiente.
Que fazemos? Temos um leque de atividades que culminam em
momentos descontraídos e divertidos. Eco-Canyonin, sinta a
adrenalina e conheça um pouco da tradição castreja ao mesmo
tempo. Caminhada com pastores, passeie por locais magníficos e
viva um experiencia que recordará para toda a vida. Visite o
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território do Lobo Ibérico num fantástico passeio todo-o-terreno.
Estas são algumas das muitas atividades que só a Montes de
Laboreiro lhe poderá oferecer, viva algo diferente, algo
realmente especial, porque você merece.

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,
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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