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!!!

Algarve
Faro
Formosamar
Morada: Avenida da República - Stand 1, Doca de Recreio
de Faro8000-078 Faro
Telefone: +351 918 720 002
E-mail: info@formosamar.com Website: http://www.form
osamar.com;http://www.facebook.com/formosamar;http://
twitter.com/formosamar;http://plus.google.com/+Formos
amar;http://www.youtube.com/c/Formosamar;http://www.
linkedin.com/company/formosamar-lda
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf; Bicicleta;
Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak; Vela; Observação de aves;
Trekking; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual;
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A Formosamar realiza passeios de barco e actividades de
ecoturismo e turismo aventura no Parque Natural da Ria
Formosa e pela costa do Algarve.
São várias as opções disponíveis entre as quais passeios de
barco para observação de aves, passeios de barco para visitar as
ilhas da Ria Formosa, passeios de barco para observação de
golfinhos, passeios guiados de kayak, caminhadas e passeios de
bicicleta, com várias saídas diárias de Faro durante todo o ano.
Disponibiliza ainda um serviço de aluguer de barcos, bicicletas,
kayaks e de pranchas de surf e bodyboard.

Lagos
Beach Hut, Unipessoal Lda
Morada: Vila Ranchito - Apartado 138 8601-927 Praia da
Luz / Lagos
Telefone: +351 282 760 230
E-mail: info@beachhutwatersports.com Website:
http://www.beachhutwatersports.com
Outras Informações:
Registo Nº: 121/2010;
Atividades:
Passeios de Barco; Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf;
Aluguer de barcos; Kayak; Vela; Windsurf; Observação de aves;
Esqui aquático; Aluguer de motas de água;
BeachHhut, tudo o que precisa para umas férias divertidas e
saudáveis.

Sagres
Martinhal Water Sports Center
Morada: Quinta do Martinhal Apartado 54 8650-908
Sagres
Telefone: +351 282 240 200 Fax: +351 282 240 260
E-mail: info@martinhal.com Website:
http://www.martinhal.com
Outras Informações:
Registo Nº : 66/2011;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos;
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Aluguer de barcos; Kayak; Windsurf;
Kitesurf; Observação de aves; Equitação; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Sagres é um destino eclético, recheado de atividades dos 3
elementos naturais; terra, agua e ar. Por isso é unanimemente
considerado como um destino bastante completo ao longo de
todo o ano. Aproveitando toda esta dádiva natural o Martinhal
desenhou uma lista de atividades e programas bastante
completa e dedicada a todos os membros da família. A dois
passos do resort encontra-se a Baia do Martinhal, um grande
espaço de lazer frequentado para a prática de windsurf e
passeios de caiaque. No Water Sports Centre os nossos
hóspedes encontram equipamento para qualquer destas práticas
mas também forma de se juntar a uma escola de surf e partir em
busca da onda perfeita. Mais clássicos são os mergulhos ao
fundo do mar, os dias inteiros de barco à vela ou os cruzeiros ao
longo da costa acompanhados pelos famosos golfinhos. As
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caminhadas ao longo das falésias são um magnífico passeio em
família, trilhos que pode igualmente percorrer de bicicleta. A
observação de aves, sobretudo durante a época de migração, é
uma atividade particularmente famosa, assim como uns dias de
golfe num dos muitos campos com vista para o mar.

Centro de Portugal
Cantanhede
Sensitiveland - Safaris & Tours
Morada: Rua Penedo da Saudade, 5 3060-428 Murtede /
Cantanhede
Telefone: +351 963 938 178
E-mail: geral@sensitiveland.com Website:
http://www.sensitiveland.com
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o
terreno; Canoagem; Orientação; Observação de aves; Esqui;
Snowboard; Equitação; Balonismo; Observação de geologia;
Espeleologia; Trekking;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade intelectual; Competências
de atendimento: Incapacidade visual;

Sensitiveland é uma empresa estabelecida em Coimbra,
certificada pelo Turismo de Portugal, que organiza city tours e
safaris culturais diários e transfers a partir de Aveiro, Coimbra,
Figueira da Foz, Lisboa e Porto. Venha descobrir Portugal na
nossa companhia! Queremos dar-lhe a conhecer as cidades mais
belas do nosso país. Estamos à sua espera!
Existimos para lhe proporcionar grande prazer nas suas
próximas férias. Para nós cada tour/ safari representa uma
aventura única pelo conhecimento dos locais a visitar. Não se
pode comprar felicidade mas poderá viver momentos
inesquecíveis connosco a bordo de confortáveis Land Rovers. O
nosso lema é “Uma vida, vive-a!

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
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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

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.

Lisboa
Around Lisbon Tours
Morada: Rua Silva Carvalho, 100 - 5º esq. 1250-257
Lisboa
Telefone: +351 934 777 392 / 932 492 264
E-mail: info@aroundlisbon.pt Website:
http://www.aroundlisbon.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 93/2012;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Observação de
fauna e flora; Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf;
Bicicleta; Canoagem; Kayak; Windsurf; Kitesurf; Escalada; Rappel
e Slide; Observação de geologia; Montanhismo;
Around Lisbon não é uma empresa de Tours típica.
Na verdade, não gostamos de pensar na Around Lisbon como um
negócio, mas como um projeto de vida de dois amigos que
pretendem desenvolver uma empresa de tours para pessoas de
todo o mundo.
O nosso objetivo é ser o seu “amigo local” para o ajudar a
aproveitar ao máximo a sua estadia em Portugal.
Há paisagens maravilhosas ao redor de Lisboa que são
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verdadeiramente imperdíveis.
Desenhámos as nossas excursões tendo em mente o que
gostaríamos de ver se visitássemos Portugal pela primeira vez.
Queremos ir para fora dos trilhos mais batidos e mostrar-lhe os
lugares escondidos que apenas os locais conhecem.
Oferecemos diferentes pacotes de passeios: os "Classics", que
são aqueles lugares especiais que nenhum viajante deverá
perder, e "Our Tours", que foram concebidas de acordo com
nossas preferências pessoais.
Embora estejamos bem informados sobre os locais que o
levamos a visitar, não somos maníacos de história ou geografia.
Não espere ser sobrecarregado com toneladas de factos
históricos ou informações geológicas. Espere antes ser guiado
por alguém que ama o ar fresco e nadar no nosso mar. Espere
alguém que possa ajudá-lo a entender os hábitos do nosso povo,
apontando não apenas as pequenas coisas que amamos no
nosso país, mas também aquelas que sabemos que precisamos
melhorar.
Não temos vans de luxo. Mas interessa-nos saber o seu nome, de
onde vem e onde esteve antes nas suas viagens.
Queremos que passe um dia fantástico na nossa companhia e
dos seus parceiros de tour.
Isso faz-nos ganhar o dia também.

Oeiras
VITAMINAR - VitaminAventura
Morada: Rua Adriano José da Silva, 20C 2770-004 Paço
de Arcos / Oeiras
Telefone: 351 915 057 048
E-mail: vitaminaventura@gmail.com Website:
http://www.vitamina.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 265/2012;
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Observação de fauna e flora;
Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Canoagem;
Vela; Orientação; Windsurf; Observação de aves; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Observação de geologia; Montanhismo;
Canyoning; Hidrospeed;
Inserida na empresa VITAMINAR, a VitaminAventura é um
departamento de organização de eventos - desporto e aventura
que proporciona aos seus clientes uma vasta oferta de
atividades nos mais diversos locais. Nascemos da vontade de
estar em permanente atividade na natureza e pela procura do
equilibrio nos desafios naturais que encontramos. Somos uma
empresa jovem que se destaca pela conduta e cultura
profissional onde a inovação e a segurança têm um papel
fundamental.

Sesimbra
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Bolhas Tours
Morada: Rua Dom Fernando Lote 7 2970-423 Sesimbra
Telefone: +351 910 658 555 / 916 205 429
E-mail: geral@bolhas.pt Website: http://www.bolhas.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 346/2015
Organização de eventos
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos;
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Vela; Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf;
Kitesurf; Observação de aves; Escalada; Paintball; Esqui
aquático; Observação de geologia; Canyoning; Aluguer de
motas;

Bollhas Tours oferece aos seus clientes e amigos um leque
diversificado de experiências turísticas singulares intimamente
ligadas ao Mar e à tradição secular da relação do turismo de
Sesimbra com as atividades aí exercidas como a Pesca
Desportiva (também em Lisboa), os Passeios para observação de
golfinhos no explêndido Parque Natural da Arrábida ou os
passeios em kayak ou SUP até às formidáveis praias e baías
reconditas da costa da serra da Arrábida e do Cabo Espichel.
Realizamos saídas diárias e contamos com um leque alargado de
embarcações que permitem a realização de todas estas
atividades em pleno conforto e total segurança.
Venha-nos visitar e experimente um dos nossos programas no
fantástico Parque Natural da Arrábida ou no Parque Maritimo
Luis Saldanha.
Até Já!!!

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;

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.
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Passeios pedestres, de charrete e a cavalo são as ofertas da
Arrábida Concept no Parque Natural da Arrábida.

Madeira
Funchal
MadSea - Bodyboard & More
Morada: Avenida da Madalena, 38 - 4º AC9020-329
Funchal / Madeira
Telefone: +351 966 107 010
E-mail: info@madsea.pt Website: http://www.madsea.pt
Outras Informações:
Registo nº: 294/2015
Depende das condições marítimas / Atmosféricas
Atividades:
Parapente; Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf; Bicicleta;
Canoagem; Kayak; Observação de aves; Aluguer de motas de
água; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;

MADSEA - Bodyboard & More, dedica-se à promoção do
Bodyboard na Madeira. Convida os turistas e os madeirenses a
descobrirem ou a redescobrirem a ilha a partir do mar, vivendo
as emoções que esta vertente do surf propícia.
Desporto, surf, natureza, descontração e convívio entre amigos,
traduzem a proposta MADSEA para viver e descobrir a Madeira
genuína. Uma aposta na dinamização do Bodyboard e que
pretende contribuir para valorizar a região como local de
excelência para a modalidade e um destino obrigatório no roteiro
internacional da sua “tribo”.
Oferece aulas a partir de 40 euros, que incluem transporte,
aluguer de equipamentos e seguro, e BOXs MADSEA, vouchers
de uma, três ou cinco aulas que permitem usufruir de roteiros de
experiências por praias e locais “secretos”, onde os surfistas
nativos convivem e se encontram na crista das melhores ondas.

Ilha da Madeira
Lokoloko

Madeira New Wave

Morada: Rua D. Francisco Santana (Hotel
Galosol)9125-031 – Caniço de Baixo / Madeira
Telefone: +351 291 939 191

Morada: Rua Padre António Rosa Câmara, Edifícios Vale
Park, Bloco D, 5º BM9125-147 Caniço
Telefone: +351 965 157 151

E-mail: info.lokoloko.madeira@gmail.com Website:
http://www.lokolokomadeira.com

E-mail: madeiranewwave@gmail.com Website:
http://www.madeiranewwave.com

Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Parapente; Observação de fauna e flora; Observação de
cetáceos; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Kayak; Karting; Windsurf;
Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Observação de geologia;
Canyoning; Parasailing; Paddlesurf; Trekking; Aluguer de
bicicletas;

Atividades:
Passeios pedestres; Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf;
Paraquedismo; Canyoning; Paddlesurf;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade auditiva, Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual; Competências de atendimento:
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

A Lokoloko é uma empresa de atividades outdoor, fundada em
2010 com o objetivo de promover a grande variedade de
atividades existentes na ilha da Madeira.
Os nossos guias são especialistas em BTT, Canyoning e Kayak e
irão levá-lo em fantásticas e inesquecíveis viagens à volta de

A Madeira New Wave nasce da ideia de proporcionar um serviço
inovador na área da animação turística do sector de Surf e
Bodyboard, através do conceito de surf holidays e/ou bodyboard
holidays em paralelo com aulas de ioga. Para além destas
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toda a ilha.
Caminhar pelas Levadas, Observar de Cetáceos, Jeep safaris,
Surfar ou Voar de Parapente fazem parte da extensa lista de
atividades que oferecemos.
A Lokoloko garante diversidade e diversão, mas acima de tudo,
uma experiência única na Madeira.

atividades, a MNW irá possibilitar outras experiências turísticas e
de lazer através de parceiros-chave de excelência, sempre em
pleno contacto com a natureza.
Pretendemos também dar continuidade ao trabalho realizado
desde 2010 por uma escola de formação de bodyboard na ilha
da Madeira, liderada por Carina Carvalho e dinamizar várias
atividades à população local de surf e bodyboard: aulas
regulares, atividades pontuais para grupos e projetos de carácter
desportivo e social.
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