Atividades
Lisboa Região
Costa de Caparica
Bubble Sea Events
Morada: Madan Parque Sul – Qta Torre2825-149 Caparica
Telefone: +351 911 741 147
E-mail: Info@BubbleSlice.pt Website:
http://www.bubblesea.pt
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Observação de fauna e flora;
Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Vela; Windsurf; Kitesurf; Observação de aves;
Esqui aquático; Canyoning; Aluguer de motas de água;
Paddlesurf; Wakeboard;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade intelectual; Competências
de atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade intelectual;

A Bubble Sea Events dispõe de um variado leque de
embarcações e uma equipa de profissionais pronta para o servir.
Temos alugueres de barco para uma tarde, um dia, uma
semana, ou mesmo um mês.
Fazemos também passeios turísticos em Lisboa, Cascais e Tróia.
Transferes, regatas, passeios em catamarans e veleiros tudo isto
pode encontrar na Bubble.
Alugue os nossos barcos e aproveite o tempo que puder com sua
família ou amigos.
Você terá a oportunidade de ver Lisboa de barco e nadar em alto
mar.
Se você estiver procurando por mais alguma coisa que não
encontrou aqui, entre em contato e faremos o possível para
fornecê-lo.
Temos opções completas de catering durante o seu aluguel.
Desejamos que possamos nos encontrar em breve.
Somos um estabelecimento certificado de limpeza e segurança,
de acordo com as Medidas de Saúde PORTUGAL

Setúbal
Arrábida Concept
Morada: Travessa dos Camponeses, 7 2925-109 Azeitão
Telefone: +351 966 846 779 / 917 072 097
E-mail: geral@arrabidaconcept.com Website:
http://www.arrabidaconcept.com
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf; Bicicleta;
Aluguer de barcos; Vela; Orientação; Observação de aves;
Equitação; Balonismo; Observação de geologia; Paddlesurf;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade intelectual;
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A Arrábida Concept (Empresa de Animação Turística, certificada
pelo Natural.pt e Instituto de Conservação da Natureza e
Florestas e Turismo Portugal), está inserida no coração do
Parque Natural da Arrábida, uma jóia de rara beleza natural. Aqui
se esconde, entre escarpas brancas, a mais bela praia da
Europa, “Galapinhos”, sendo um exemplo da perfeição que
podemos encontrar neste local magnífico e único.
Conheça a excelência paisagística e ambiental deste paraíso
localizado entre a serra e o mar, com lugares de panorâmicas
imperdíveis.
Passeios pedestres, de charrete e a cavalo são as ofertas da
Arrábida Concept no Parque Natural da Arrábida.

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,
fragrâncias e cores. Bem-vindo a Portugal!
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