Atividades
Alentejo
Benavente
Nautispot
Morada: Rua do Zambujeiro, Santo Estêvão2130-124
Benavente
Telefone: +351 919 513 146
E-mail: info@nautispot.pt Website:
http://www.nautispot.pt
Outras Informações:
Flyboard, Jet Ski
Atividades:
Pesca lúdica; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak; Vela; Esqui
aquático; Aluguer de motas de água; Paddlesurf; Wakeboard;

Plano de água privado que permite proporcionar experiências
náuticas desde as não motorizadas às motorizadas, sem
necessidade de carta de navegação e acessível a todas as
idades.
Desde Kayak, SUP, Wakeboard, Ski Aquático, Jet Ski, Mota de
água, Flyboard, Fórmula Futuro, entre outros.
Dispomos de infraestruturas de apoio como balneários, bar e
praia fluvial com atividades.

Algarve
Albufeira
Nauticdrive
Morada: Praia da Rocha Baixinha, Olhos de Água 8200
Albufeira
Telefone: +351 968 767 638
E-mail: nauticdrive@gmail.com Website:
https://www.nauticdrive-algarve.com
Atividades:
Passeios de Barco; Surf; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak;
Esqui aquático; Parasailing; Paddlesurf; Wakeboard; Aluguer de
motas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade intelectual; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade auditiva, Incapacidade
intelectual;

A Nauticdrive é uma empresa do ramo marítimoturístico,
presente na praia da Rocha Baixinha (Falésia), desde 2014,
dedicada à prática de diversões e desportos náuticos. Tem como
principal ambição ser referência e preferência no sector da
actividade, tendo como factores-chave, a experiência adequirida
ao longo dos últimos anos, o conhecimento técnico e a
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capacidade de inovação. Para isso, conta com uma equipa
profissional e qualificada, onde o cliente é o foco no serviço
proporcionado e com a permanente preocupação no seu bem
estar e segurança.

Lisboa Região
Lisboa
Seaview - Nautical Events
Morada: Pateo AlfacinhaRua do Guarda Jóias, 44
1300-294 Lisboa
Telefone: +351 918 158 832 / 962 444 919
E-mail: info@seaview.pt Website: http://www.seaview.pt
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Surf; Aluguer de
barcos; Canoagem; Vela; Kitesurf; Esqui aquático; Paddlesurf;
Wakeboard;

A Seaview é uma empresa de eventos náuticos em Portugal, com
um vasto leque de embarcações em carteira, de modo a
corresponder às necessidades específicas de cada evento, nas
mais diversas áreas. Fazemos circuitos entre Lisboa e Cascais ao
longo da costa, transferes, regatas, passeios em veleiros,
catamarans e atividades mais radicais, a fim de utilizar todos os
recursos disponíveis na Região de Lisboa. Temos embarcações
preparadas para eventos empresariais (reuniões a bordo, ações
de charme, cocktails, entre outros). Sesimbra, Troia, Porto e
Algarve são outras regiões onde também atuamos. A nossa
oferta está definida, mas somos bastante dinâmicos e flexíveis,
sendo uma enorme mais-valia para todos os nossos clientes com
pedidos personalizados.

Porto e Norte
Castelo de Paiva
Out of Town (Outdoor Activities)
Morada: Lugar de Talas, Fornos 4450-406 Castelo de
Paiva
Telefone: +351 934 374 846
E-mail: outoftownhostel@gmail.com Website:
http://www.outoftownhostel.com
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Canoagem; Vela; Esqui
aquático; Canyoning; Paddlesurf; Trekking; Wakeboard;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

A Out of Town - Outdoor Activities nasceu como um local de
partilha, onde se pratica um estilo de vida ativo, num equilíbrio
perfeito com a natureza. Encontramos-nos em Castelo de Paiva,
um local estratégico para um city break, a apenas 55km do Porto
e a 2km do Rio Douro. Connosco pode praticar atividades ao ar
livre, com foco nos desportos aquáticos, de uma forma agradável
e divertida. Organizamos também eventos para grupos (escolas
ou team building), garantindo um dia bem passado! Temos ainda
disponivel alojamento num ambiente rústico!! Esperamos recebê-
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lo em breve

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
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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