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

Madeira
Ilha da Madeira
Madeira New Wave
Morada: Rua Padre António Rosa Câmara, Edifícios Vale
Park, Bloco D, 5º BM9125-147 Caniço
Telefone: +351 965 157 151
E-mail: madeiranewwave@gmail.com Website:
http://www.madeiranewwave.com
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 Madeira New Wave nasce da ideia de proporcionar um serviço
inovador na área da animação turística do sector de Surf e
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Bodyboard, através do conceito de surf holidays e/ou bodyboard
holidays em paralelo com aulas de ioga. Para além destas
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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