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
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!!!

Açores
Ponta Delgada
Melo Travel Tours
Morada: Rua de Santa Luzia, 7/119500-114 Ponta
DelgadaSão Miguel - Açores
Telefone: +351 296 205 385 Fax: +351 296 286 988
E-mail: info@melotravel.com Website:
http://www.melotravel.com
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos; Surf;
Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak;
Vela; Observação de aves; Equitação; Escalada; Moto 4; Rappel e
Slide; Observação de geologia; Montanhismo; Espeleologia;
Canyoning; Paddlesurf; Trekking; Aluguer de motas; Aluguer de
bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Com sede em Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, a Melo Travel
oferece atividades em todas as ilhas dos Açores. Na década de
80, impulsionados pelo nosso visionário CEO Albano Cymbron
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fomos Pioneiros em experiências de natureza, oferecendo
Atividades de Caminhadas em várias ilhas e Atividades de
Ciclismo na ilha de São Miguel.
Ao longo dos anos temos evoluído e expandido as nossas ofertas
e hoje oferecemos uma grande variedade de atividades de terra
e de mar para todas as idades para proporcionar as melhores
experiências que estas ilhas têm para oferecer.

Lisboa Região
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
Funchal
Travel One Portugal
Morada: Rua do Amparo, 26 9000-774 -Funchal
Telefone: +361 291 707 280
E-mail: luis.pestana@travelone.pt Website:
https://www.travelone.pt/
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; Canoagem; Kayak; Karting; Vela; Orientação; Windsurf;
Kitesurf; Observação de aves; Equitação; Escalada; Paintball;
Moto 4; Rappel e Slide; Paraquedismo; Observação de geologia;
Montanhismo; Canyoning; Parasailing; Kayaksurf; Paddlesurf;
Trekking; Wakeboard; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

Venha visitar-nos e deixe que o sol, o mar, a beleza, o glamour e
o perfume deste país do Sul da Europa tomem conta de si. Férias
distintas, eventos, incentivos e experiências que vão fazê-lo
sonhar. Descubra um destino de qualidade com sabores,
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fragrâncias e cores. Bem-vindo a Portugal!

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:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
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.
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.
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