Atividades
Algarve
Albufeira
Zebra Safari Tours
Morada: Urb. Setobra Lote 11-1º dtº C 8200-416
Albufeira
Telefone: +351 289 502 601
E-mail: info@zebrasafaritours.com Website:
http://www.zebrasafari1994.com
Outras Informações:
Pick ups gratis em todos os tours, nas zonas demarcadas (entre
Armação de Pera, Albufeira e Vilamoura)
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; Karting; Vela; Kitesurf; Observação de aves;
Equitação; Paintball; Moto 4; Esqui aquático; Paraquedismo;
Montanhismo; Aluguer de motas de água; Parasailing;
Paddlesurf; Trekking; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Lisboa Região
Cascais
Arbez Zebra
Morada: Rua Vasco da Gama N.º 196, 1º Andar2785-600
São Domingos de Rana - Cascais
Telefone: +351 289 149 178 / +351 911 722 441
E-mail: bookings@arbezzebra.pt;
pedro.oliveira@arbezzebra.pt Website:
http://www.arbezzebra.pt/
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Bicicleta; Todo
o terreno; Kayak; Karting; Orientação; Observação de aves;
Equitação; Paintball; Moto 4; Paraquedismo; Paddlesurf;
Trekking; Aluguer de bicicletas;

Acaba de entrar num mundo diferente. Preparare-se!
A Arbez Zebra irá levá-lo na viagem da sua vida. Irá viajar
através dos mais lindos sítios e paisagens da capital do sol de
Portugal... O Algarve! Terá o prazer de encontrar uma enorme
variedade de atividades espetaculares e com adrenalina, mas
com toda a segurança. Existe ainda escolha alternativa de
atividades, mais culturais nomeadamente provas de vinhos e
workshops artesanais ou escolha infinita de outras
possibilidades.
Arbez Zebra... Um novo conceito de entretenimento integrado.
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Lisboa
"Explora Lisboa"
Morada: Rua Bulhão Pato, 14 B1700-082 Lisboa
Telefone: +351 960 349 201
E-mail: info@supxperiencestore.com Website:
http://www.exploralisboa.com
Atividades:
Mergulho; Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos;
Surf; Canoagem; Kayak; Vela; Windsurf; Kitesurf; Observação de
aves; Canyoning; Kayaksurf; Paddlesurf;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Explora a costa de Lisboa e disfrute das atividades naúticas que
temos para si.

Setúbal
Breathe Arrábida

InArrábida

Morada: Rua Dr. Agostinho Machado Faria, 282925-499
Azeitão / Setúbal
Telefone: +351 916 453 571

Morada: Rua Álvaro Castelões, 76 2900-214 Setúbal

E-mail: breathe.arrabida@gmail.com Website:
https://www.breathearrabida.com
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Observação de fauna e flora; Bodyboard; Surf; Kayak; Karting;
Windsurf; Kitesurf; Observação de aves; Equitação; Escalada;
Paintball; Observação de geologia; Montanhismo; Paddlesurf;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora; Competências de
atendimento: Incapacidade motora;

A Breathe Arrábida nasceu pela Paixão, Experiência e Desejo de
partilhar o estilo de vida Português com quem nos visita.
Pela Paixão que temos pela Serra, Vila e Vida. São sítios
apaixonantes, costumes que passam de geração em geração e
produtos locais que transmitem muita da Paixão.
Pela Experiência, contamos com mais de 10 anos de caminhadas
pela Serra, contacto com a natureza e com toda esta
experiência.

Telefone: +351 919 442 488 / 265 429 876
E-mail: geral@inarrabida.pt Website:
http://www.inarrabida.pt
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Parapente; Observação de fauna e flora; Observação de
cetáceos; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Vela; Orientação; Observação de aves;
Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Paraquedismo; Observação
de geologia; Montanhismo; Espeleologia; Paddlesurf; Trekking;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual;
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade motora;

Visite a Arrábida. Viva experiências inesqueciveis!
Somos uma operadora prestadora e agregadora de
serviços turísticos, especializada na região da Arrábida.
Trabalhamos em sinergia com os melhores da região e dedicamonos a colocar á sua disposição um conjunto de experiências que
certamente guardará na sua memória.

Pelo Desejo de mostrar quem nós somos, porque acreditamos no
valor da nossa terra e acreditamos que deixamos uma marca
positiva em quem nos visita.
As nossas 3 palavras-chave reflectem as nossas principais
actividades:Tours, Surf e Wine.
Oferecemos Tours pela Natureza, Costa e Cidade. Relacionado
com o mar, temos como principais actividades o Surf e o
StandUpPaddle. E porque a nossa região é responsável por
produzir alguns dos melhores vinhos e queijos do País, temos as
Rotas dos Vinhos e dos Queijos, aliadas as Rotas dos idem em
Holandês Descrição Deixe-se levar pelos encantos da Arrábida e
escolha uma ou mais actividades. Passe meio-dia, um dia, um
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fim-de-semana ou uma semana connosco.
Escolha os Locais, Escolha Breathe Arrábida!

Madeira
Funchal
VMT Madeira - Catamaran Trips
Morada: Marina do Funchal, Loja nº99000-005 Funchal
Telefone: +351 291 224 900 / 963 796 860
E-mail: info@vmtmadeira.com Website:
http://www.vmtmadeira.com
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Observação de
cetáceos; Aluguer de barcos; Kayak; Observação de aves;
Paddlesurf;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

Se vem visitar a Ilha da Madeira, um dos pontos principais de
atração é sem dúvida o nosso Mar. A VMT Madeira - Viagens de
Catamarã, orgulha-se de proporcionar aos seus visitantes,
viagens de lazer ao largo da costa madeirense onde poderá se
deslumbrar com a beleza da nossa costa e ter a forte
possibilidade de observar golfinhos e baleias no seu habitat
natural e contemplar toda a magnitude destes animais. Nos
meses de Verão terá também a possibilidade de mergulhar nas
águas cristalinas do Cabo Girão, um dos maiores cabos sobre o
mar do mundo (580m de altitude) ou nas águas virgens das Ilhas
Desertas.
Dispomos de um leque de viagens variado que lhe permitirá
desfrutar de maneiras diferentes o nosso mar: Obervação de
Cetáceos, Viagens junto à costa, Visita às Ilhas Desertas,
Espetáculos Pirotécnicos e Produtos à Medida e Culturais. As
nossas embarcações são um pilar da nossa empresa e um
membro da nossa equipa. Cumprem com as normas de
segurança e são realizadas manutenções periódicas todos os
anos pela nossa tripulação e por uma equipa especializada no
mesmo.
Se ainda não decidiu o que quer fazer, navegue pelo nosso
portal, procuramos criar uma experiência que permite ao nosso
utilizador informar-se sobre os nossos produtos. Se desejar um
contacto directo conosco, poderá enviar-nos uma mensagem ou
contactar-nos directamente por telefone ou WATSAPP, ou
através da nossa página de contacto.
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Ilha da Madeira
Lokoloko
Morada: Rua D. Francisco Santana (Hotel
Galosol)9125-031 – Caniço de Baixo / Madeira
Telefone: +351 291 939 191
E-mail: info.lokoloko.madeira@gmail.com Website:
http://www.lokolokomadeira.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;

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
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.

Porto e Norte
Porto
Douro Charter
Morada: Estrada Nacional 108 (Marina do Freixo)
4300-316 Porto
Telefone: +351 225 309 040 / 938 724 680 Fax: +251 22
530 90 41
E-mail: info@bsport.com.pt Website:
http://www.dourocharter.com
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Observação de fauna
e flora; Bodyboard; Surf; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak;
Vela; Esqui aquático; Aluguer de motas de água; Hidrospeed;
Paddlesurf; Wakeboard;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;
Competências de atendimento: Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual;

Alugueres de Embarcações com Tripulação. Disponibilizamos
diferentes soluções para satisfazer os mais exigentes desejos.
Desfrute da magnitude e singularidade do Rio Douro, com as
suas paisagens únicas, ou aventure-se numa viagem na nossa
costa atlântica, elemento incontornável da história Portuguesa.
Na nossa frota dispomos das embarcações Jeanneau Prestige 42
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S e Jeanneau Sun Odyssey 36 i. Dispomos ainda de um conjunto
de embarcação parceiras, designadamente, um Beneteau
Trawler 42, Italcraft 51 , Azimut 68 Plus e Princess 60. Todas as
embarcações que operamos são potentes e luxuosas, dispondo
de todas as condições de comodidade e conforto. Propomos o
aluguer de luxuosos iates à vela e a motor, onde cada viagem
permite fazer novas descobertas e experienciar novas
sensações. Conquiste momentos inesquecíveis, na privacidade
de uma embarcação onde a companhia é apenas a que escolher.
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