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!!!

Alentejo
Avis
BORK You, Lda
Morada: Edifício do Colégio Velho Largo General
Humberto Delgado 7480-120 Avis
Telefone: + 351 916 097 744
E-mail: bork@borkyou.com Website:
http://www.borkyou.com
Outras Informações:
Registo Nº : 90/2012;
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Observação de fauna e flora;
Bicicleta; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak; Vela;
Orientação; Observação de aves; Paintball; Observação de
geologia; Rafting; Canyoning;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
A água é o elemento da BORK You, a canoagem e o kayak a
nossa praia. Venha pagaiar connosco, no mar, nos rios, nas
albufeiras e barragens. Temos vários programas para oferecer
ao longo do ano:
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- Kayak de mar: Oeiras by Kayak, Lisbon by Kayak, MBC
(Maravilhosa Baía de Cascais)
- Expedição de Kayak de Mar: Cascais - Troia (6 dias)
- Descida do Alto Douro Internacional (7 dias)
- Descoberta do Alentejo: expedição do Maranhão e expedição
de Ponte de Sôr
Também o levamos à descoberta de percursos pedestres
lindíssimos, nas falésias e na serra de Sintra e no Alto Alentejo.

Castro Verde
Fuga Perfeita
Morada: Calçada de São Pedro, 14 2710-507 Sintra
Telefone: +351 219 240 603 - 968 694 146 - 969 361
277 Fax: +351 219 240 611
E-mail: info@fugaperfeita.com;
sofia.fonseca@fugaperfeita.com Website:
http://www.fugaperfeita.com
Outras Informações:
Fuga Perfeita (Sede) Rua da Estalagem, 12 7780-020 Casével
(CASTRO VERDE) Telm: 351 968 694 146
Registo Nº : 48/2004 ;
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Parapente; Observação
de fauna e flora; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem;
Kayak; Karting; Vela; Orientação; Tiro ao alvo; Observação de
aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Observação de geologia; Rafting; Montanhismo; Espeleologia;
Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
A Fuga Perfeita acredita que Portugal pode ser um destino
turístico de eleição, quando valorizamos a nossa cultura e o
nosso património natural.
A Fuga Perfeita posiciona-se como uma empresa de animação e
turismo cultural que aposta no desenvolvimento de produtos
temáticos relacionados com a história e com o imaginário
português, nas diversas áreas de negócio. Animação Temática,
Turismo natureza, Teambuilding e Turismo Cultural.
A Fuga Perfeita dirige-se ao mercado nacional e internacional,
empresas e particulares que procuram produtos diferentes,
desafios físicos, interativos e intelectuais, produtos que possam
acrescentar valor a quem neles participa.

Moura
Alquevaline

break! Momentos Fantásticos

Morada: Rua Manuel Mendes, 167860-179 Moura

Morada: Rua da República, 4A.

Telefone: +351 285 254 099 / 914 312 922 / 918 973 494

Telefone: +351 965 560 613 Fax: +351 285 252 513

E-mail: geral@alquevaline.com Website:
http://www.alquevaline.com

E-mail: actividades@momentosfantasticos.com Website:
http://www.momentosfantasticos.com;http://www.facebo
ok.com/MomentosFantasticos

Outras Informações:
Registo Nº : 65/2010;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Observação de fauna e flora;
Aluguer de barcos; Canoagem; Vela; Observação de aves;
Alquevaline é um operador de turismo fluvial que traduz a sua
atividade na combinação do lazer e do ócio com o profundo
conhecimento histórico, científico e cultural de todo o Alqueva.
Operamos junto ao "paredão" da barragem de Alqueva, mas
navegamos por todo o Alqueva. De entre uma variedade de
atividades, pode encontrar os passeios de grupo temáticos, os
programas vocacionados para a família ou para os amigos, o
aluguer de embarcações e a pesca desportiva. Estamos ativos
durante todo ano.

7860-244 Moura

Outras Informações:
Registo Nº : 20/2009;
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem;
Kayak; Vela; Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf; Observação de
aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Balonismo; Esqui
aquático; Observação de geologia; Espeleologia; Aluguer de
motas; Aluguer de bicicletas;
Venha conhecer o Grande Lago de Alqueva e o território
envolvente usufruindo de Momentos Fantásticos. Quer pretenda
conhecer este recanto fabuloso de jipe, barco, bicicleta, canoa
ou a pé, teremos uma resposta à sua medida. O seu parceiro de
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experiências inesquecíveis no interior do Alentejo.

Odemira
QBE - Quinta do Barranco da Estrada Exploração
Hoteleira Unipessoal - Lda
Morada: Quinta do Barranco da Estrada 7665-880 Santa
Clara a Velha
Telefone: +351 283 933 065
E-mail: info@paradiseinportugal.com Website:
http://www.paradise-in-portugal.com
Outras Informações:
Registo Nº : 77/2011;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Bicicleta; Canoagem; Vela; Observação de aves;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Pode passear e apreciar a natureza e sobretudo os pássaros.
Numerosas atividades são propostas; por exemplo ...
Caminhadas - Um vasto campo desabitado com «montes»
alentejanos, com encostas povoadas de sobreiros esperam os
visitantes ansiosos por ar puro. Ornitologia - A Quinta organiza
passeios guiados individuais, para casais ou para grupos,
localmente ou por todo o sul de Portugal. Retiros de Bem Estar A Quinta acolhe frequentemente retiros de Bem Estar onde são
organizados workshops com terapeutas acreditadas. Vida
selvagem - A área local é um paraíso para a vida animal que
incluí várias espécies raras. Desportos aquáticos - Pode explorar
o lago através da canoagem, do barco à vela ou do kayak.
Natação - As despoluídas águas cristalinas do lago são de uma
beleza rara par a praticar o seu desporto preferido. Pesca - Esta
é uma excelente oportunidade para os amantes da pesca, o Lago
contêm peixes como o Achigã e a Carpa.

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;
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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;

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.

Loulé
XPTO Marketing e Serviços. Lda.
Morada: Largo de São Francisco Galerias de São
Francisco, Nº 18 - Loja U 8100-692 Loulé
Telefone: +351 289 417 092 Fax: +351 289 417 078
E-mail: xpto@xptomarketing.pt Website:
http://www.xptomarketing.pt
Outras Informações:
Registo Nº: 62/2007 e RNAVT 3384
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Parapente;
Observação de fauna e flora; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o
terreno; Aluguer de barcos; Canoagem; Vela; Orientação; Tiro ao
alvo; Windsurf; Observação de aves; Equitação; Escalada;
Paintball; Moto 4; Rappel e Slide; Balonismo; Esqui aquático;
Observação de geologia; Espeleologia; Aluguer de motas de
água; Parasailing; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;

A XPTO Marketing e Serviços é uma empresa de animação
turística que apresenta soluções á sua medida, contribuindo com
o dinamismo, inovação e diferenciação que procura.

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

4/18

Olhão
Casa Modesta
Morada: Quatrim do Sul8700-128 Olhão
Telefone: +351 289 701 096
E-mail: info@casamodesta.pt Website:
http://www.casamodesta.pt
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Observação de cetáceos; Bicicleta; Aluguer de
barcos; Canoagem; Kayak; Vela; Windsurf; Kitesurf; Observação
de aves; Equitação; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;

Ao Algarve estival, com areia nos pés, acrescentámos-lhe as
rotinas de quem faz deste um modo de vida — da apanha de
amêijoas, ao amassar do pão, à colheita e seca de frutos.
Seguimos à boleia de barcos tradicionais, praticamos
birdwatching, apadrinhamos animais selvagens e, à noite,
fazemos da varanda um planetário para observações
astronómicas. Quando o corpo pede descanso, entregamo-nos
aos rituais de bem-estar, com as propriedades da azeitona, da
amêndoa, da flor de sal e das algas. Há quem lhe chame
“férias”, nós chamamos-lhe “cultura”.
Este é o nosso segredo: uma casa de família que se abre ao
turismo, numa terra quase desconhecida, virada para o mar, no
coração do Parque Nacional da Ria Formosa, eleita uma das 7
Maravilhas de Portugal. Somos suspeitos se afirmarmos que da
Casa Modesta se contempla o melhor despertar do Algarve...
Daqui, assistimos à migração das aves, à prática dos
mariscadores, à recolha do sal. E, todos os dias, nos espantamos
com os pequenos milagres da natureza.

Centro de Portugal
Aveiro
Lovely Ria

Terras da Ria

Morada: Cais dos Botirões3800-350 Aveiro

Morada: Rua Dr.º Carlos Barbosa, 8 A 3870-213
Murtosa
Telefone: +351 915 262 793 / 234 069 879

Telefone: +351 916 771 767
E-mail: info@lovelyria.com Website:
http://www.lovelyria.com
Outras Informações:
Registo nº: 253/2014
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos; Aluguer
de barcos; Vela; Observação de aves; Observação de geologia;
Parasailing;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Lovely Ria é uma organização dedicada ao desenvolvimento
de atividades turísticas que visam promover e preservar as artes
e ofícios de uma das mais singulares zonas do mundo.
Situada no centro oeste da Península Ibérica, entre o Mar e a
Serra, encontra-se uma região lagunar ímpar, detentora de
condições únicas, com uma biodiversidade imensa que ao longo
de mais de 45km oferece paisagens de rara beleza.

E-mail: geral@terradeagua.com Website:
http://www.terradeagua.com
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; Vela; Orientação;
Observação de aves; Equitação; Observação de geologia;
Trekking; Aluguer de bicicletas;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Experiências únicas por terra e água, em pleno coração da Ria
de Aveiro e pátria do barco Moliceiro!
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Aveiro, uma região onde se pode sentir a maresia do oceano
acompanhada de um fantástico pôr-do-sol, a frescura da manhã
num passeio pela serra, o colorido dos azulejos nas
extraordinárias fachadas, as embarcações típicas, o doce dos
“Ovos Moles”, o bacalhau e o “Leitão da Bairrada”, as aves, o
sal… Este local único estende-se por uma área rodeada por mar
e serras, sendo possuidor de um dos mais belos acidentes
geomorfológicos, a Ria de Aveiro. Em virtude das suas
características tão próprias e beleza natural inconfundível, esta
zona húmida possuí várias classificações de proteção ambiental
já que, ao longo do seu sistema lagunar, existem habitats únicos
de fauna e flora.
Aveiro, uma região com uma diversidade cultural e paisagísticas
difíceis de descrever, venha conhecê-la!

Entroncamento
High Sun Tourism Experiences
Morada: Estrada Nacional 3 - Zona Industrial Lt. I 21
2330-210 Entroncamento
Telefone: +351 249 820 600
E-mail: info@highsun.pt Website: http://www.highsun.pt
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Observação de fauna e flora;
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak;
Vela; Orientação; Observação de aves; Equitação; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Montanhismo; Wakeboard; Aluguer de
motas; Aluguer de bicicletas;

Operador turistico e DMC situado no centro de Portugal, com
abrangencia para todo o país.
O que nos move é a vontade de fazer cada experiência em
Portugal, única e inesquecível, sempre garantindo um serviço de
qualidade.
A nossa oferta e know-how é transversal a que Portugal tem
melhor, praia, cultura, natureza, cavalos, comida, vinho e da
religião.

Gouveia
Vivaventura - Desportos de Natureza, Ldª.
Morada: Parque Aventura Sr.ª dos Verdes, Estrada 232 ,
Apartado 182 6290 - Gouveia
Telefone: +351 238 488 041 Fax: +351 238 488 041
E-mail: info@vivaventura.com Website:
http://www.vivaventura.com
Outras Informações:
Nº de registo: 4/2003;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta; Todo
o terreno; Canoagem; Vela; Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf;
Esqui; Snowboard; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel
e Slide; Montanhismo; Caça; Asa delta; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Sediada em Gouveia, em pleno Parque Natural da Serra da
Estrela, a Vivaventura - Desportos de Natureza, Ldª. é uma
empresa organizadora de atividades de Aventura e Lazer que
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têm como objetivo dar a conhecer a região da Serra da Estrela,
promovendo o que tem de melhor aliando o lazer e turismo ao
meio ambiente.
A Vivaentura, Ldª. organiza também eventos recreativos,
desportivos e culturais, promove animação de rua e de eventos
(na vertente lúdica e de entretenimento) e formação outdoor
com objetivos pedagógicos.
A equipa possui formação em primeiros-socorros e é constituída
por Técnicos de Turismo, Técnicos de Animação, licenciados em
Educação Física, Animadores e pessoas com formação nas áreas
dos Desportos de Aventura.

Ílhavo
Vela e Ria
Morada: Avenida do Mar, 8 3830-452 Costa Nova do
Prado / Ílhavo
Telefone: +351 919 570 947
E-mail: geral@velaeria.com Website: http://velaeria.com
Outras Informações:
Registo Nº : 20/2012 ;
Atividades:
Passeios de Barco; Observação de fauna e flora; Observação de
cetáceos; Aluguer de barcos; Vela;
Vela e Ria é um Operador Marítimo-Turístico em atividade com
um barco Moliceiro na Ria de Aveiro.
O nosso objetivo é dar a conhecer a beleza natural da laguna,
através de passeios turísticos numa embarcação tradicional e exlíbris da Ria de Aveiro - o barco Moliceiro, que utilizará
preferencialmente, sempre que as condições climatéricas sejam
favoráveis, a Vela como meio de propulsão.
Queremos manter a tradição de velejar e proporcionar a quem
navegar connosco, sensações e vistas únicas de um ecosistema
paradisíaco.
Venha sentir as emoções de navegar pelas águas tranquilas da
Ria de Aveiro!...

Lourinhã
Experience Sport
Morada: Rua dos Oficiais nº 3 2530-840 Vimeiro
(Lourinhã)
Telefone: 351 261 984 221 / 966 498 909 Fax: 351 261
984 221
E-mail: geral@experience-sport.com Website:
http://www.experience-sport.com
Outras Informações:
Nº de registo: 67/2007;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Parapente; Observação de fauna e flora; Bodyboard; Surf;
Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak; Karting; Vela;
Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf; Kitesurf; Esqui; Snowboard;
Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide; Balonismo; Rafting;
Montanhismo; Espeleologia; Canyoning; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
A Experience Sport desenvolve atividades de Aventura e
Outdoor, especialista na Região Oeste de Portugal, assente nas
experiências que a natureza nos reserva. Onde o equilíbrio entre
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a natureza e a envolvente humana, é o mais importante. As
atividades são concebidas com a finalidade provocar bem-estar,
alegria, momentos únicos. Pretendemos oferecer experiências e
momentos inesquecíveis!!!

Nazaré
Adventure By You

Nazareavela

Morada: Rua Mouzinho de Albuquerque 6A - 1ª Andar
2450-255 Nazaré
Telefone: +351 262 562 107 Fax: +351 262 562 109

Morada: Porto de Abrigo da Nazaré 2450-253 Nazaré

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;
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."

Telefone: +351 917 295 314
E-mail: nazareavela@gmail.com Website:
http://www.nazareavela.pt.vu
Outras Informações:
Registo Nº : 223/2011;
Atividades:
Passeios de Barco; Observação de fauna e flora; Observação de
cetáceos; Aluguer de barcos; Vela; Observação de geologia;
A Nazaré À Vela é uma empresa que se dedica à realização de
passeios de veleiro ao longo de toda a costa Oeste, oferecendo a
todos os seus clientes uma experiência diferente e inesquecível.
Bons Ventos!

Eventos Empresas, Temáticos, Infantis, Musicais e desportivos

Trancoso
Raia Viva - Cooperativa de Animação Turística da
Raia, CRL
Morada: Av. 1.º de Dezembro, N.º 10 6420-011 Trancoso
Telefone: +351 271 829 040 Fax: +351 271 829 047
E-mail: geral@raiahistorica.org
Outras Informações:
Registo Nº : 52/2006 ;
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem;
Vela; Tiro ao alvo; Observação de aves; Equitação; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Balonismo; Aluguer de motas; Aluguer
de bicicletas;
Promoção e Desenvolvimento Turístico, criação e
comercialização de produtos de natureza turística no Vale do
Coa.
Promovemos ainda: Animação de espaços, Jogos tradicionais,
Marcha, Organização de eventos, Atividades com cordas,
Passeios de burro e equestres, Pontes, Rally paper, Veículos
automóveis e TT, ceias medievais.

Lisboa Região
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Almada
Southtagus Tours
Morada: Quarteirão das Artes, escritório 1Rua Conde de
Ferreira, 32800-077 Almada
Telefone: +351 918 404 101
E-mail: geral@southtagustours.com Website:
http://www.southtagustours.com
Outras Informações:
Registo nº: 407/2014
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Bodyboard; Surf; Todo o terreno; Aluguer de
barcos; Canoagem; Vela; Windsurf; Observação de aves;
Equitação; Rappel e Slide; Observação de geologia; Aluguer de
motas de água; Asa delta; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

A Southtagus Tours explora os melhores recursos naturais deste
extraordinário país, Água,Terra e Sol . As nossas propostas
ligam estes elementos em atividades de aventura, descontração
e momentos de lazer inesquecíveis.

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.
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Cascais
Dolphinexplorers

Marlin Boat Tours

Morada: Marina de Cascais Loja 112750 Cascais

Morada: Rua Forno da Cal, lote 7
de Rana
Telefone: +351 919 275 509

Telefone: +351 966 079 248 - 214 861 495
E-mail: info@dolphinexplorers.com Website:
http://www.dolphinexplorers.com
Outras Informações:
Registo nº: 133/2011;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Observação de fauna
e flora; Observação de cetáceos; Kayak; Vela; Windsurf; Kitesurf;
Observação de aves; Esqui aquático; Aluguer de motas; Aluguer
de bicicletas;

Passeios de barco para ver golfinhos. Passeios de barco turisticos
até Lisboa

2785-766 S. Domingos

E-mail: info@marlinboattours.com Website:
http://www.marlinboattours.com
Outras Informações:
Registo Nº : 19/2010;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Observação de fauna
e flora; Observação de cetáceos; Surf; Aluguer de barcos; Vela;
Observação de aves; Esqui aquático; Aluguer de motas de água;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Passeios de sonho
Empresa vocacionada para as atividades náuticas especialmente
passeios e regatas. Dispomos de passeios para 2 a 200 pessoas,
tanto à vela como a motor. Dispomos também do serviço
exclusivo de barco táxi.

Lisboa
"Explora Lisboa"

Argon - Animação Turística Unipessoal Lda

Morada: Rua Bulhão Pato, 14 B1700-082 Lisboa

Morada: Rua Coronel Ferreira Amaral, 5 - 1º Dto
1900-165 Lisboa
Telefone: +351 21 812 23 40 Fax: +351 21 812 23 42

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.

Confiquatro - Desportos Náuticos
Morada: Rua José Dias Coelho, 36 B - Alcântara 1300-326
Lisboa
Telefone: +351 21 362 79 84/5 Fax: +351 21 361 72 39
E-mail: turismo.nautico@confiquatro.pt Website:
http://www.confiquatro.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 149/2011;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Observação de fauna e flora;
Observação de cetáceos; Aluguer de barcos; Vela; Orientação;
Observação de aves; Esqui aquático;
Vivemos intensamente a paixão pelo mar e queremos viver esta
paixão consigo.
Vocacionada para o Desporto Náutico em geral, e para a vela,
em particular, a Confiquatro organiza e desenvolve há mais de
15 anos: Eventos teambuilding e de formação para empresas
(regatas, nautic paper, cruzeiros...). Passeios à vela e a motor
pela extensa costa portuguesa. Serviços de charter em Portugal.
Treino de vela e de mar para particulares e grupos.

E-mail: geral@argoneventos.com Website:
http://www.argoneventos.com
Outras Informações:
Nº de registo: 36/2005;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Parapente; Observação de fauna e flora; Bodyboard; Surf;
Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak;
Karting; Vela; Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf; Kitesurf;
Observação de aves; Snowboard; Escalada; Paintball; Rappel e
Slide; Esqui aquático; Observação de geologia; Rafting;
Montanhismo; Aluguer de motas de água; Parasailing; Aluguer de
motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
A Argon trabalha há mais de 12 anos no mercado dos incentivos
de turismo, Em colaboração com agências de viagens, outras
companhias de eventos empresariais, ou mesmo a solo. A Argon
tem toda a logística e Know-How necessários para receber ou
visitar um cliente, projetar, planear e desenvolver qualquer tipo
de evento, desde o Back-Office até ao local onde o mesmo se
desenvolverá. Se a sua empresa precisar de um Team Building,
incentivo empresarial, lançamento de um produto, uma
animação de qualquer pedíodo do dia ou mesmo de uma
reunião, formação indoor ou outdoor, workshops, eventos
temáticos e livres, olimpíadas da empresa, competições
motorizadas ou desafios culturais, a Argon é a resposta ideal
para Si!

Megaverde, Lda
Morada: Rua Rebelo da Silva, 22 - Cv/c

2795-165 Lisboa

Telefone: +351 961 926 389 / 919 855 646
E-mail: megaverde@megaverde.pt Website:
http://www.megaverde.pt

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

10/18

Convidamo-lo a soltar as amarras e partir connosco à
(re)descoberta do fantástico mundo náutico!

Picatejo - Sea Trips
Morada: Pontão 9, Doca de Santo Amaro 1350-353
Lisboa
Telefone: +351 917 236 720
E-mail: pica.tejo@gmail.com Website:
http://www.picatejo.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 63/2012
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Observação de fauna e flora;
Observação de cetáceos; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak;
Vela; Orientação; Observação de aves; Esqui aquático;
Observação de geologia; Aluguer de motas de água; Hidrospeed;

Qual é o seu grau de aventureiro? Até onde está disposto a ir
num passeio marítimo: Uma saída romântica com champanhe e
velas? Uma observação do pôr do Sol? Uma regata ativa? Uma
expedição fotográfica ou um jantar de amigos?
Qualquer uma destas experiências pode ser vivida a bordo das
embarcações Picatejo - Sea Trips.
Para garantir que todos os clientes retiram o máximo prazer
destas experiências, a frota disponibiliza diferentes tipos de
embarcações.
Para quem gosta de desafiar a velocidade (dentro e fora de
água), o melhor é ""soltar"" os 225 cavalos (e a adrenalina
correspondente) do semirrígido RIB (Rigid Inflatable Boat) e
percorrer a uma velocidade de 30 nós (cerca de 50 km por hora)
uma paisagem do eixo monumental de Belém à Praça do
Comércio (dura uma hora). Existe ainda a possibilidade de
escolher outro circuito, neste caso de duas horas (também a
bordo de um RIB), e deixe-se levar até à marina do Parque das
Nações, à Marina de Oeiras ou ao Passeio Marítimo do Seixal.
Mas se prefere ir mais devagar, então a melhor sugestão é
sentar-se confortavelmente no veleiro de 14 metros (o Oceanis
44) e tranquilamente desfrutar, durante quatro horas, das
paisagens que o rodeiam. Para que a lista fique concluída, falta
mencionar o catamarã Lagoon, de 38 pés, para os destinos de
Cascais, Vila Franca de Xira e Sesimbra.
Experiências para serem vividas individualmente, em pequenos
grupos familiares ou na companhia de amigos, de curta e média
duração e com a possibilidade adicional de dormida a bordo.

Sea Sky Portugal Charter
Morada: Edíficio Gonçalves Zarco Lojas 19-21 Doca de
Alcântara 1350-352 Lisboa
Telefone: +351 212 696 952
E-mail: geral@seaskycharter.com Website:
http://www.seaskycharter.com
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Observação de fauna e flora;
Observação de cetáceos; Aluguer de barcos; Vela; Observação
de aves;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Sea Sky - Portugal Charter oferece-lhe a oportunidade de

Outras Informações:
Registo Nº : 61/2010;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Observação de fauna e flora;
Surf; Aluguer de barcos; Canoagem; Vela; Windsurf; Observação
de aves; Snowboard; Esqui aquático; Aluguer de motas de água;
A Megaverde, é empresa especializada em actividades náuticas,
a operar essencialmente a partir da doca de Belém, promove
passeios de barco a motor ou à vela, passeios para observação
de aves, saídas para todo tipo de pesca.

Rotas do Vento - Expedições e Viagens de Aventura
Morada: Rua Domingos Sequeira, 27-6º A 1350-119
Lisboa
Telefone: +351 21 395 00 35 / 6 Fax: +351 21 395 00 37
E-mail: info@rotasdovento.com Website:
http://www.rotasdovento.com
Outras Informações:
Registo Nº : 681/1993;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Observação de
fauna e flora; Observação de cetáceos; Todo o terreno;
Canoagem; Kayak; Vela; Observação de aves; Observação de
geologia; Rafting; Montanhismo; Canyoning;
A Rotas do Vento representam um estilo de viagem singular
dirigido a pessoas que procuram a aventura que outros só
conseguem sonhar. No Catálogo encontram-se programas de
férias diferentes do habitual, concebidos para todos os que têm
um genuíno espírito de viajante.
Para quem sente um forte apelo por descobrir novas sensações e
de partir sempre, não só em busca da diferença mas também de
si próprio, a Rotas do Vento propõe férias ativas, em pequenos
grupos, percorrendo zonas de grande beleza natural e
contactando com outras culturas em locais longínquos.
O desejo de evasão e de aventura irá levá-lo a lugares que só
imaginou nos livros de aventuras, para depois regressar com a
memória a transbordar de experiências únicas.

SeaEO Tours - Sea & Estuary Odyssey
Morada: Calçada da Memória, 22 - 1º Dto 1300-397
Lisboa
Telefone: +351 919 195 486
E-mail: info@seaeo-tours.pt Website: http://www.seaeotours.pt
Atividades:
Passeios de Barco; Observação de fauna e flora; Observação de
cetáceos; Aluguer de barcos; Vela; Orientação; Observação de
aves;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual,
Incapacidade intelectual; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade intelectual;

Abraçamos o conceito de Turismo de Natureza e programamos
vários passeios de barco a partir de Lisboa numa Odisseia para
encontrar a vida selvagem tão perto da cidade. Oferecemos
experiências a bordo de um semirrígido em Lisboa, no Estuário
do Tejo e no Oceano Atlântico. Aproveite o melhor destas
experiências com especialistas certificados em Biologia Marinha
e terá uma vista panorâmica privilegiada das paisagens dos
sapais no Estuário, da zona costeira portuguesa e dos os
principais monumentos vistos desde o rio Tejo.
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desfrutar dos Catamarans Lagoon (os mais famosos do mundo),
veleiros monocasco ou barcos a motor.
Temos pacotes personalizados para viagens a vela ou a motor,
especialmente criados para atender às suas necessidades.
Sejam passeios de meio dia, dia inteiro, fins-de-semana ou
mesmo passeios de maior duração, a Sea Sky tem como objetivo
proporcionar-lhe uma experiência única e inesquecível.

Nos nossos passeios, oferecemos serviços diversificados,
utilizando todos os seus sentidos. Valorizamos o património
natural e cultural. Se gosta de aventura, as nossas excursões são
foram feitas para si …!

Perfeito para eventos da sua empresa, reunião de amigos, um
encontro romântico ou uma comemoração especial.
Bem-vindo a bordo! Venha experimentar a costa portuguesa de
uma forma única e exclusiva, a viagem de uma vida espera por
si.
Contate-nos para mais informações, e deixe sua imaginação
zarpar… Contate-nos para mais informações, e deixe sua
imaginação zarpar…

The Best Portugal
Morada: Rua Prof. Francisco Gentil, 16 - 5º dto1600-236
Lisboa
Telefone: +351 912 799 561
E-mail: acaetan48@sapo.pt Website:
http://www.thebestportugal.com
Outras Informações:
Registo nº : 304/2013 Enoturismo, Workshops de culinária e de
harmonização de comida e vinho, Itinerários de produtos
regionais (queijo, cortiça, azeite). Visita a monumentos, e
grandes obras públicas. Visita e interação com os artesões
locais;
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Bodyboard; Todo o terreno; Canoagem; Vela; Observação
de aves; Equitação; Balonismo; Observação de geologia;
Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;

A The Best Portugal é uma empresa que propõe ao visitante de
Portugal experiências unicas e autênticas nos campos da
gastronomia e vinhos, touring cultural e turismo da natureza.
Estas experiências serão baseadas na proximidade e no contacto
directo com os produtores destes produtos genuinos e visam não
só o conhecimento profundo dos seus produtos, como também o
das pessoas que os produzem e os respetivos destinos. A
empresa exerce primáriamente a sua atividade nas regiões de
Lisboa e Vale do Tejo, assim como no Alentejo.

Odivelas
Pacifico Cruises Lda.
Morada: Rua José Gomes Monteiro, 3 - Loja B 2675 - 395
Odivelas
Telefone: +351 219 325 025 Fax: +351 219 326 428
E-mail: catamaranoasis@gmail.com
Outras Informações:
Registo nº: 33/2014;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Observação de fauna e flora; Aluguer de barcos; Vela; Aluguer de
motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
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O Danuri é um Catamaran Lagoon, de luxo, ancorado na Marina
do Paqrue das Nações. O Danuri proporciona aos seus clientes a
oportunidade de passeios marítimo turísticos, ao longo da costa
portuguesa. Realizamos passeios diários, sunset, despedidas
solteira(o), aniversários, festas de grupo, festas de empresa.

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
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.
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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

InArrábida

Morada: Travessa dos Camponeses, 7 2925-109 Azeitão

Morada: Rua Álvaro Castelões, 76 2900-214 Setúbal

Telefone: +351 966 846 779 / 917 072 097

Telefone: +351 919 442 488 / 265 429 876

E-mail: geral@arrabidaconcept.com Website:
http://www.arrabidaconcept.com

E-mail: geral@inarrabida.pt Website:
http://www.inarrabida.pt

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;

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;

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.

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.

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

Sintra
Muitaventura
Morada: rua Marquês de Viana, nº 31, São Pedro
2710-516 Sintra.
Telefone: +351 211 931 636 / 967 021 248 / 925 722 239
E-mail: mail@muitaventura.com Website:
http://www.muitaventura.com
Outras Informações:
Nº de registo: 59/2007;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Parapente; Observação de fauna e flora; Bodyboard; Surf;
Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak;
Karting; Vela; Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf; Observação de
aves; Esqui; Snowboard; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4;
Rappel e Slide; Balonismo; Esqui aquático; Paraquedismo;
Observação de geologia; Rafting; Montanhismo; Espeleologia;
Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Somos uma empresa de Animação Turistica e Eventos, sediada
em Sintra, com um site moderno e muito apelativo, com uma
cobertura muito vasta do Território Nacional, com muita
variedade de oferta, boa disposição e MuitÁventura.
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Madeira
Funchal
Hotel Orca Praia S.A.

Madeira Wind Birds - Animação Turística, Lda

Morada: Estrada Monumental 335 9000-236 Funchal

Morada: Rua da Pena nº10J

Telefone: +351 291 707 070 Fax: +351 291 763 311

Telefone: +351 917 777 441

E-mail: info@orcapraia.com Website:
http://www.orcapraia.com

E-mail: info@madeirawindbirds.com Website:
http://www.madeirawindbirds.com

Outras Informações:
Registo nº: 525/2014
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Observação de fauna
e flora; Bodyboard; Surf; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak;
Karting; Vela; Windsurf; Esqui aquático; Aluguer de motas de
água;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Observação de cetáceos; Vela; Windsurf; Kitesurf;
Observação de aves;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
A Madeira Wind Birds é uma empresa inovadora que pretende
conquistar o mercado turístico da RAM, promovendo o
ecoturismo e as ações necessárias para atingir uma oferta
integrada de animação ambiental, consentânea com os objetivos
de conservação da natureza e de diversificação e qualificação da
atividade turística.

Mar e aventura

9050-099 Funchal

Os serviços realizados pela Madeira Wind Birds são
essencialmente virados para a observação e interpretação da
Natureza, incidindo essencialmente nas aves e flora da Madeira.
Os serviços da MWB são realizados com grupos pequenos, de
forma a preservar os habitats das espécies que vamos observar
e para salvaguardar a qualidade da comunicação entre o guia e
o cliente.

Porto e Norte
Guimarães
Foxtrot Aventura
Morada: Rua dos Pedrais, 394 4805-194 Longos
Guimarães
Telefone: +351 963 556 413
E-mail: foxtrotaventura@gmail.com Website:
http://www.foxtrotaventura.blogspot.com
Outras Informações:
Registo nº: 216/2013;
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak; Vela;
Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves; Escalada; Rappel
e Slide; Rafting; Montanhismo; Canyoning;

Slide, Rappel, Escalada, Paintball, Manobras com Cordas,
Canoagem, Canyoning, Vela, Tiros de Precisão, são algumas das
nossas aventuras...Esta "aventura" que encetámos de maneira
informal no início da decada de noventa, pretendemos que
evoluísse, naturalmente, para algo mais profissional e adequado
aos desafios que intrinsecamente coloca. Procurámos dotar-nos
de equipamentos e materiais de qualidade e evoluir
pessoalmente adquirindo o know-how que é a nossa grande mais
valia. Assente numa equipa jovem e conhecedora, organizamos
todo o tipo de eventos de desporto aventura. Possuímos um
leque de clientes diversificado que passa por inúmeras entidades
públicas e privadas de reconhecida notoriedade.
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Penafiel
Dourowake - Actividades Náuticas e Ecoturismo
Morada: Solar de Sebolido Rua de S. Paulo 43 4575-541
Sebolido / Entre-os-Rios
Telefone: +351 962 755 823 / 220 131 755
E-mail: castro.m@dourowake.com Website:
http://www.dourowake.com
Outras Informações:
Registo Nº : 297/2012;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Vela; Orientação; Windsurf; Observação de
aves; Moto 4; Esqui aquático; Aluguer de motas; Aluguer de
bicicletas;
Encontra-se integrado na Quinta das Lagoas, 80.000m2 de
floresta protegida, com sobreiros e carvalhos centenários, que
confronta numa extensão de 400m com o rio Douro, o centro de
atividades náuticas e ecoturismo - DouroWake, destinado à
prática e a aprendizagem de ski aquático, wakeboard,
canoagem, remo, windsurf e vela. Propõe-se ainda o uso da praia
fluvial privada e actividades de ecoturismo, nomeadamente
rotas de observação da natureza, caminhadas pedestres e
percursos BTT

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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São João da Pesqueira
Dourovou - Marina, Yacht Charter & Bungalows
Morada: EN 222-3 / Vale de Figueira / Cais da Ferradosa
5130-543 São João da Pesqueira
Telefone: +351 91 852 18 21 Fax: +351 22 145 47 04
E-mail: info@douro.biz Website:
http://www.dourovou.com
Outras Informações:
Registo Nº : 168/2011;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Vela; Windsurf; Observação de aves;
Escalada; Moto 4; Rappel e Slide; Esqui aquático; Observação de
geologia; Montanhismo; Canyoning; Aluguer de motas de água;
Caça; Hidrospeed; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Dourovou - aluguer de barcos e bungalows
Com os nossos barcos pode chegar onde poucos chegam, e
sentir o que poucos sentem.
De barco siga o fluxo da água, atravesse barragens, vilas e
aldeias, parqueie junto às margens, Desembarque onde quiser,
experimente sabores autênticos, aprecie os contornos de
paraísos que esperam por si...
Paixão de navegar...
A Dourovou-Eco-turismo Fluvial nasce de uma paixão pelo
navegar no Rio (vela/motor). O Douro foi para nós uma
descoberta que queremos partilhar.
Pomos á sua disposição um novo conceito de ecoturismo fluvial,
com embarcações (vela/motor), de forma a poder viver
experiências únicas e culturalmente autênticas.

Viana do Castelo
Lugar da Memória
Morada: Rua de Infesta, 99 - 2º Esq. - Meadela 4900-718
Viana do Castelo
Telefone: +351 912 871 268
E-mail: geral@lugardamemoria.pt Website:
http://www.lugardamemoria.pt
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Parapente;
Observação de fauna e flora; Bicicleta; Canoagem; Kayak; Vela;
Orientação; Observação de aves; Equitação; Balonismo;
Observação de geologia; Montanhismo;
O Lugar da Memória é uma empresa de Gestão de Património
Cultural e Animação Turística sediada em Viana do Castelo.
Desenvolve projetos de gestão, revitalização e dinamização
patrimonial, produtos turísticos diferenciados e inovadores nas
áreas do turismo cultural e de natureza, com o intuito de
promover e valorizar a riqueza patrimonial e paisagística, as
tradições e a gastronomia do Minho e restante Norte de Portugal.
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Vila Nova de Gaia
Oporto & Douro Moments
Morada: Rua Nuno Guimarães, nº 984415-058 Perosinho
Telefone: +351 965 515 186
E-mail: sara.dias@oportoanddouromoments.com Website:
http://www.oportoanddouromoments.com
Outras Informações:
Empresa de Animação Turística vocacionada para a oferta
de Momentos inesquecíveis na área do Grande Porto e na região
do Douro. Procuramos ser os amigos que, de uma forma muito
personalizada e entusiasta, a pé ou de minibus, o leva a
conhecer de forma totalmente segura e sustentável, locais e
tradições que não estão nos guias turísticos.;
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Surf; Vela; Observação de aves; Observação de geologia;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

As cidades do Porto, de Vila Nova de Gaia e a região do Douro
sempre estiveram umbilicalmente ligadas e é por isso que
disponibilizamos vários Momentos especiais nestes destinos
turísticos por excelência: desde os mais clássicos que dão a
conhecer os vários ícones da região, aos mais arrojados. Os
Momentos podem ser feitos a pé ou em minibus confortável e
climatizado. Damos igualmente a possibilidade de, com a nossa
ajuda e total flexibilidade, elaborar o seu próprio Momento de
forma personalizada. Assim, cada viagem é desenhada só para si
e de acordo com os seus gostos.
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