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
Alcoutim
Fun River - Animação Turística, Lda.
Morada: Rua do Municipio s/n (junto ao cais ) 8970 -066
Alcoutim
Telefone: +351 926 682 605 Fax: 351 265 708 582
E-mail: jose.cavaco@riverwater-sgps.com Website:
http://www.fun-river.com
Outras Informações:
Registo Nº : 131/2010;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Observação de cetáceos; Bicicleta; Todo o
terreno; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak; Observação de
aves; Paintball; Moto 4; Observação de geologia; Caça; Aluguer
de motas; Aluguer de bicicletas;
A Fun River, Animação Turística Lda., foi projetada para a
organização e implementação de atividades como canoagem,
kaiak, passeios de barco, aluguer de motas de água, BTT,
passeios de carrinha entre outras atividades relacionadas com a
natureza e bem estar, junto ao rio Guadiana.
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A satisfação dos nossos clientes tem-nos permitido compreender
quais as maiores necessidades sentidas por quem não conhece a
região e desta forma trabalhamos para criar os melhores meios
para a sua divulgação.

Açores
Ilha do Pico
A Abegoaria - Animação e Aventura
Morada: Caminho do Poço Diogo Vieira, Prainha
9940-032 São Roque do Pico – Açores
Telefone: +351 292 642 834 / 917 815 902 Fax: +351
292 642 834
E-mail: info@a-abegoaria.com Website: http://aventura.aabegoaria.com
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos; Bicicleta;
Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak; Orientação; Observação
de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Observação de
geologia; Montanhismo; Espeleologia; Aluguer de motas; Aluguer
de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

A Aventura Abegoaria nasceu do gosto e vontade de contribuir
para a divulgação e valorização do património natural da ilha do
Pico, Açores. Através das nossas atividades pretendemos dar a
conhecer a riqueza geológica, paisagística e cultural da nossa
ilha.
Oferecemos-lhe passeios pedestres, passeios em BTT, passeios
de burro e passeios em moto4, subidas á montanha e
espeleologia, de forma que acompanhado por guias experientes
e qualificados pode (re) descobrir o melhor da ilha do Pico com
aventura e segurança.

Centro de Portugal
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
motas; Aluguer de bicicletas;
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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
Sesimbra
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!!!
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Setúbal
InArrábida
Morada: Rua Álvaro Castelões, 76 2900-214 Setúbal
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.

Madeira
Ilha da Madeira
EPIC Madeira
Morada: Caminho Velho do Covão, Lote 1, Casa B
9325-310 Estreito de Câmara de Lobos / Madeira
Telefone: +351 964 866 700 / 963 096 980 / 961 471 756
E-mail: epicmadeira@gmail.com Website:
http://www.epicmadeira.com
Outras Informações:
Registo nº: 35/2014 Multi Atividades e Team Building para
grupos de incentivos;
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; Orientação; Tiro ao alvo; Observação de
aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Observação de geologia; Montanhismo; Espeleologia; Canyoning;
Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;

A EPIC Madeira® é uma empresa jovem, composta
maioritariamente por Guias da Natureza, formados na
Universidade da Madeira, como tal, estão capacitados para
transmitir aos seus clientes informações fidedignas de nível
superior, contribuindo assim para uma melhor prestação de
serviços.
Esta empresa foi criada com o intuito de se assumir como uma
alternativa distinta na abordagem às atividades de animação
turística, nomeadamente através da forte incidência em
atividades pioneiras e inéditas na região, e elevando as já
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existentes através da comprovada experiência dos seus
integrantes.
A par da inovação que apresenta, a grande aposta da EPIC
Madeira® passa pela disponibilização de atividades e serviços
de qualidade, para tal, possui protocolos internos que garantem
aos seus clientes uma experiência de nível superior.
A segurança desempenha um fator preponderante na qualidade,
deste modo, a EPIC Madeira® assegura protocolos de segurança,
emergência e contingência ímpares, meticulosamente
elaborados. Não obstante os protocolos próprios, possui ainda
ligações estritas aos serviços de emergência.
A EPIC Madeira® disponibiliza aos seus clientes os melhores
materiais e equipamentos do mercado, sendo os mesmos
submetidos periodicamente a inspeções e manutenções de
segurança por forma a garantir o seu bom funcionamento. Todo
o material de vestuário ou têxtil, é sujeito a um tratamento de
desinfeção anti bacteriano após cada utilização.
Aliado a todos estes fatores encontra-se o inolvidável amor e
carinho que nutrem os guias da EPIC Madeira® pela sua ilha, e
em particular pela sua exuberante natureza, proporcionando
desse modo vivências e experiências épicas a todos os nossos
clientes.

Porto e Norte
Mirandela
Anitudes
Morada: Cace - Zona Industrial

5370-200 Mirandela

Telefone: +351 914 716 193 Fax: +351 278 201 408
E-mail: anitudes.lda@mail.pt; anitudes@hotmail.com
Website: http://www.terraquenteonline.com
Outras Informações:
Nº de registo: 5/2003;
Atividades:
Passeios pedestres; Parapente; Observação de fauna e flora;
Observação de cetáceos; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de
barcos; Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Observação
de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Observação de geologia; Montanhismo; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Visite Trás-os-Montes e não deixe de desfrutar as atividades que
temos para lhe oferecer: canoagem, escalada, rappel, slide, BTT,
passeios pedestres, equitação, paint ball, orientação, moto 4 e
passeios de todo-o-terreno.
De maio a setembro a empresa funciona no cais fluvial de
Mirandela e no parque de campismo de Rio de Onor - Bragança.
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