Atividades
Caparica Surf Academy

Geographic Algarve

Morada: Praia da Riviera 2825-308 Costa de Caparica

Morada: Rua José Pereira Sampaio Bruno, 24-2º Esqº
8500-696 Portimão
Telefone: +351 96 703 26 75 Fax: +351 309 932 504

Telefone: +351 963 489 126
E-mail: csa@caparicasurfacademy.com
Outras Informações:
SUP
Atividades:
Bodyboard; Surf;

E-mail: geographic.algarve@gmail.com Website:
http://www.geographic-algarve.com
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bodyboard;
Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak;

Aprende, Pratica e Progride no surf com a Caparica Surf
Academy.
Aberto a todos os amantes das ondas desde do nível de iniciado
até competição.

Pure Emocean Bodyboarding School
Morada: Avenida Marginal, Praia de Carcavelos, Edifício
Cascais Surf Center 2775-604 Carcavelos
Telefone: +351 929 444 415
E-mail: zsolt@puremoceam.com Website:
http://www.puremocean.com
Atividades:
Bodyboard;
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;

A Pure Emocean Bodyboarding School foi criada com o intuito de
promover emoções de vida ligadas ao bodyboard e à natureza,
dando a conhecer a modalidade, proporcionando um conjunto de
ações que caraterizam as diferentes etapas da aprendizagem.
Esta Escola é uma referência para quem procura a evasão e a
adrenalina, assim com o bem-estar físico e emocional.

A Geographic Algarve é uma jovem empresa com serviços de
animação turística com o seu desenho assente na geografia
etnocultural no sudoeste europeu, Barlavento Algarvio, e com
elevado respeito pelos valores ambientais. Os seus serviços
caracterizam-se pela qualidade da informação e no caráter
lúdico das suas atividades. Trabalha com altos níveis de
segurança e com preços acessíveis.
A Geographic Algarve trabalha com meios de transporte
próprios, veículos 4x4.

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
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;

Quinta da Eira
Morada: Rua do Mosteiro, 279 4560-041 Bustelo /
Penafiel
Telefone: +351 255 713 149
E-mail: geral@quintadaeira.com Website:
http://www.quintadaeira.com
Outras Informações:
Registo Nº : 159/2012;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Observação de fauna e flora; Bodyboard; Bicicleta; Aluguer de
barcos; Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Equitação;
Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Esqui aquático; Observação
de geologia; Rafting; Montanhismo; Espeleologia; Canyoning;
Aluguer de motas de água; Caça; Hidrospeed; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;

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!!!

Situada a 35 km do Porto, em Bustelo - Penafiel, a Quinta da Eira
é uma propriedade rural com cerca de 12 hectares, adaptada
para campos de férias, passeios escolares, dias de empresa,
possuindo todas as estruturas necessárias à realizacão de
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programas para diferentes públicos.
Um passeio pelo campo, o contacto com diversos animais, um
almoço de amigos, uma corrida de buggies, um jogo de paintball,
ou uma vertiginosa descida de slide são, entre muitas, algumas
das sugestões propostas.
Um espaço pensado e funcional onde tudo é agradável e
animado.

Alentejo
Grândola
Surf in Comporta
Morada: Praia do Carvalhal7570-779 Carvalhal /
Comporta
Telefone: +351 962 475 961
E-mail: surfincomporta@gmail.com Website:
http://www.surfincomporta.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Atividades:
Bodyboard; Surf; Paddlesurf; Aluguer de bicicletas;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Local certo para quem elege as Praias do Carvalhal, do Pêgo, as
zonas de Tróia, Comporta e Melides como destino de férias e
pretende ter uma experiência na área do surf.
Connosco poderá iniciar-se ou melhorar os seus conhecimentos
nesta modalidade.
Venha divertir-se e aprenda a surfar em total segurança com a
Surf in Comporta.
A nossa escola aposta num serviço de qualidade adaptado a
todas as idades e níveis de preparação.

Santiago do Cacém
Aventuractiva, Eventos e Turismo Ativo, Soc. Uni.
Lda
Morada: Rua Timor 2 - A 7540-208 Santiago do Cacém
Telefone: +351 964 134 643 Fax: +351 269 083 675
E-mail: info@aventuractiva.pt Website:
http://www.aventuractiva.pt
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Canoagem; Orientação; Tiro ao alvo;
Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Rafting; Montanhismo;
Aluguer de motas de água;
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Sines
Kalux, Lda.
Morada: Rua Teófilo Braga, 27 - S. Torpes 7520-122
-Sines
Telefone: +351 969 176 076 - 927 051 729
E-mail: kaluxsurfshop@gmail.com;
hugoepatricio@gmail.com Website:
http://www.kaluxsurf.com
Outras Informações:
Registo Nº : 135/2011;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Atividades:
Bodyboard; Surf;
A Kalux é um projeto ligado ao Surf criado pelo atleta e
competidor Kalu Oliveira, tendo iniciado em 2008 com a loja
Kalux Surf Shop, seguido da Escola Kalux Surf Scool e agora com
o Restaurante/Bar na Praia de S.Torpes Kalux & Co.. Está ligado
ao desenvolvimento da prática desportiva e ao desenvolvimento
local. O local tem uma grande visibilidade, situado num local
perfeito para a prática de surf. O restaurante é grande com um
ambiente jovem e fresco, com uma área interior de restauração
e uma esplanada grande em frente ao mar. Durante o verão,
promovem-se festas ""sunset"" com DJ's ao final das tardes ao
fim de semana, num ambiente surf/summer.

Vila Nova de Milfontes
Alentejo Surf Camp

SudAventura, Animação Turistica Ldª.

Morada: Foros do Freixial, Casa Campelo 7645-037 -Vila
Nova de Milfontes
Telefone: +351 962 349 417

Morada: Rua Custódio Bras Pacheco, 38A 7645-254 Vila
Nova de Milfontes
Telefone: +351 283 997 231 - 918 127 001 - 916 925
959 Fax: +351 283 997 231
E-mail: sudaventura@sudaventura.com Website:
http://www.sudaventura.com

E-mail: alentejosurfcamp1@gmail.com Website:
http://www.alentejosurfcamp.com
Atividades:
Bodyboard; Surf;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

O teu Surf Camp no Alentejo

SurfMilfontes
Morada: Rua António Mantas, 417645-221, Vila Nova de
Milfontes
Telefone: +351 926 900 891
E-mail: info@surfmilfontes.pt Website:
https://surfmilfontes.pt/pt/inicio/
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Atividades:
Bodyboard; Surf;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Outras Informações:
Registo Nº : 46/2005;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Parapente;
Observação de fauna e flora; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o
terreno; Canoagem; Orientação; Tiro ao alvo; Equitação;
Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Aluguer de motas; Aluguer de
bicicletas;
A SudAventura é uma empresa de animação turística localizada
em Vila Nova de Milfontes, na costa alentejana, que disponibiliza
variadas atividades desportivas e de lazer.
Conheça as lindas paisagens desta zona do Alentejo das mais
diversas formas e divirta-se com os amigos ou com a família.

SurfMilfontes
Morada: Rua António Mantas, 417645-221, Vila Nova de
Milfontes
Telefone: +351 926 900 891
E-mail: info@surfmilfontes.pt Website:
https://surfmilfontes.pt/pt/inicio/
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Atividades:
Bodyboard; Surf;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;
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A SurfMilfontes abriu as suas portas há 17 anos pelas mãos do
Filipe Queimada e do Pedro Piteira, dois profissionais de surf da
região. Inicialmente começou apenas com crianças da Vila e
funcionava como uma espécie de clube de surf. Com o passar
dos anos, e com o desenvolvimento e o crescimento do turismo
na região, começou a ser procurada por pessoas vindas dos
vários cantos do mundo.
O Inverno aqui é muito especial para a prática da modalidade, é
quando existem as melhores ondas, daí que a Escola se
mantenha aberta durante todo o ano.
Possui uma equipa de profissionais com largos anos de
experiência e credenciados pela Federação Portuguesa de Surf.
Considera-se privilegiada por estar inserida no Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, e a paisagem não
poderia ser mais inspiradora para a prática de surf. O mar é dos
mais consistentes a nível de ondas na região. A SurfMilfontes
procura adaptar as condições às necessidades e segurança de
cada cliente, havendo sempre um máximo de oito alunos por
instrutor, o que, por sua vez, permite dar a atenção necessária a
cada participante e oferecer um serviço mais personalizado.
Além das aulas de surf e do aluguer de material, possui uma loja
e um Hostel pronto a receber qualquer visitante com todo o
conforto, a SurfMilfontes House, no centro de Vila Nova de
Milfontes.

Algarve
Albufeira
Xflow - A Onda
Morada: Rua Ramalho Ortigão - Areia de S. João
8200-604 Albufeira
Telefone: +351 925 467 370
E-mail: geral@xflow.pt Website: https://xflow.pt/
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Atividades:
Bodyboard; Surf; Paintball;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual;

O único simulador de surf em Portugal desde 2016!
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Aljezur
Odeceixe Surf School
Morada: Sitio da Carvalha - Apartado 16 8670-320
Odeceixe
Telefone: +351 963 170 493
E-mail: algarvesurfholidays@gmail.com Website:
http://www.algarvesurfholidays.com
Outras Informações:
Registo Nº : 93/2011;
Atividades:
Bodyboard; Surf;
A costa sudoeste de Portugal é um paraíso para os surfistas. As
ondas fantásticas do Atlântico são perfeitas para a
aprendizagem do Surf. A escola está localizada na praia de
Odeceixe, onde as aulas são ministradas. No areal você encontra
uma cabana onde as aulas de surf começam e onde o
equipamento de surf/bodyboard pode ser alugado.

Faro
Formosamar

Ocean Camper

Morada: Avenida da República - Stand 1, Doca de Recreio
de Faro8000-078 Faro
Telefone: +351 918 720 002

Morada: Rua Aquilino Ribeiro, 88005-177 Faro

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
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
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.

Telefone: +351 966 715 383
E-mail: info@oceancamper.com Website:
http://www.oceancamper.com
Atividades:
Mergulho; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Canoagem; Kayak;
Canyoning; Paddlesurf; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Quebre a rotina e comece uma aventura nómada! A Ocean
Camper oferece uma experiência única de férias em mini autocaravana, a forma mais fácil de descobrir um destino novo todos
os dias.
As auto-caravanas da Ocean Camper estão totalmente
equipadas para umas férias de campismo confortáveis. Incluem
uma cama casal regular, mesas e cadeiras de campismo, móvel
de cozinha para preparar refeições completas, um chuveiro
exterior, mini frigorifico exta eficiente e muito mais.
Adicionalmente, Ocean Camper oferece outras soluções de
campismo com tenda, aluguer de material de campismo e de
desportos aquáticos, tais como de surf, paddle boards,
snorkeling e muitos outros
A Ocean Camper está localizada em Faro, junto ao aeroporto.
Durante o check-in proporcionamos dicas e sugestões sobre os
sítios que não pode perder, os melhores parques de campismo, e
lugares perfeitos para praticar o seu desporto favorito.
Visite nos!

Disponibiliza ainda um serviço de aluguer de barcos, bicicletas,
kayaks e de pranchas de surf e bodyboard.
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Lagoa
WaterFlow Explore
Morada: Ferragudo / Lagoa
Telefone: +351 925 392 982
E-mail: info@waterflow.pt Website: https://waterflow.pt/
Outras Informações:
Serviços: Aluguer de equipamento de surf, stand up paddle,
bicicletas, skates, máscaras de snorkeling e bodyboard. Entrega
e recolha ao cliente gratuíta. Concelhos de Portimão, Lagoa e
Silves, que incluem as localidades de Mexilhoeira Grande, Alvor,
Praia da Rocha, Ferragudo, Parchal, Carvoeiro, Benagil, Lagoa,
Silves, Armação de Pêra, Silves, Odelouca, entre outras. Para
outras localizações, por favor contacte-nos. Horário: Das 7h às
20h, todos os dias.
Atividades:
Mergulho; Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos;
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Observação de geologia; Paddlesurf;
Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade auditiva,
Incapacidade intelectual; Competências de atendimento:
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

No coração da costa sul do Algarve – um destino turístico de
classe mundial e o segredo mais famoso da Europa – encontra-se
a WaterFlow Explore. Este projeto foi criado pela Maísa e pela
Daniela, nascidas e criadas nesta região e, o mais importante,
exploradoras, aventureiras e divertidas.
O nosso principal objetivo é divulgar e dar a conhecer aos
visitantes do Algarve os segredos e os mais belos locais da
região do Barlavento Algarvio, através de diferentes aventuras.
Acreditamos no turismo sustentável e por essa razão decidimos
criar este projeto com consciência ecológica.
Temos à disposição todos os tipos de equipamentos para aluguer
que serão entregues & recolhidos directamente a si, com um
guia detalhado referente aos equipamentos alugados. Os nossos
guias foram criados por nós, Maísa e Daniela, pelo que poderá
encontrar todos os segredos que descobrimos ao longo de 26
anos que exploramos o nosso Algarve. Entre eles, encontrará 7
passeios diferentes de stand up paddle e grutas, os melhores
picos com ondas secretas para surfar, locais para mergulho com
snorkel para descobrir a fauna e flora do litoral, e até mesmo os
melhores sítios para andar de skate.
Deste modo, os guias detalhados são tudo o que precisa para
descobrir o melhor do Algarve sem estar dependente de vários
tours superlotados, apressados e dispendiosos. Aproveite o
tempo à sua maneira, respire, conecte-se com a natureza e
relaxe.
Além disso, alugar equipamento é uma opção ecológica em
comparação com a compra de equipamento novo que, muitas
vezes, é utilizado muito poucas vezes. Diminui as emissões
nocivas, reduz a quantidade de equipamentos necessários e é
mais eficiente em termos energéticos do que possuir um
equipamento que provavelmente utilizará apenas nas férias.
O nosso serviço foi pensado para oferecer qualidade e conforto a
todos os visitantes que se cruzem connosco. O nosso serviço de
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aluguer personalizado permite-lhe explorar, compreender e
desfrutar verdadeiramente do Algarve. Não seja apenas mais um
turista em locais sobrelotados e permita-se viver a aventura do
Algarve.

Lagos
Beach Hut, Unipessoal Lda

FilSurf Escola de Surf

Morada: Vila Ranchito - Apartado 138 8601-927 Praia da
Luz / Lagos
Telefone: +351 282 760 230

Morada: 8600-204 Lagos

E-mail: info@beachhutwatersports.com Website:
http://www.beachhutwatersports.com
Outras Informações:
Registo Nº: 121/2010;
Atividades:
Passeios de Barco; Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf;
Aluguer de barcos; Kayak; Vela; Windsurf; Observação de aves;
Esqui aquático; Aluguer de motas de água;
BeachHhut, tudo o que precisa para umas férias divertidas e
saudáveis.

Windsurf Point, Lda.
Morada: Bairro 1º de Maio, 4 - Meia Praia 8600-315
Lagos
Telefone: +351 282 792 315 Fax: +351 282 792 315
E-mail: info@windsurfpoint.com Website:
http://www.windsurfpoint.com
Outras Informações:
Registo Nº: 195/2010;
Atividades:
Passeios de Barco; Bodyboard; Surf; Aluguer de barcos; Kayak;
Kitesurf; Esqui aquático; Aluguer de motas de água; Parasailing;
Temos várias atividades e cursos, e uma equipa de profissionais
inteiramente dedicados. As nossas instalações encontram-se
abertas todo o ano. Para todos os praticantes, experientes ou
não.

Telefone: +351 91 442 65 91; 91 712 75 17
E-mail: info@filsurf.com Website:
http://www.filsurf.com;http://www.facebook.com/FilSur
Outras Informações:
Queremos ter a certeza de que tenha a melhor experiência
possível no surf. A nossa equipa gosta de abraçar o estilo de vida
surf, os nossos instrutores são professores qualificados
(certificados pela Federação Portuguesa de Surf) mas também
surfistas, é claro! Eles irão prepará-lo para que se sinta seguro e
confiante com o mar. Assim, mais do que ensinar, de forma
responsável, a prática desta modalidade, a FilSurf School
pretende abrir as portas de um mundo desconhecido, onde o
surf, mais do que um desporto, é um estilo de vida saudável e
descontraído, sendo fundamental dar a conhecer a cultura na
qual o surf se insere. Eles são também uma grande equipa para
se divertir.
Registo Nº : 249/2010
Atividades:
Bodyboard; Surf;

Situada no Algarve, a Filsurf School tem crescido rapidamente,
demarcando-se das demais pela sua qualidade, pelo seu rigor e
pelo seu empenho. Com reputação internacional por oferecer os
melhores serviços, instalações, infra-estruturas e perfeitas
condições de aprendizagem, a Filsurf conta com treinadores
profissionais e credenciados pela Federação Portuguesa de Surf,
que lhe vão proporcionar as melhores aventuras na pratica de
surf.
A missão da FilSurf School assenta, fundamentalmente, na
prática da modalidade e o aperfeiçoamento da técnica de surf,
quer a quem pretende aprender, quer a quem pretende
aperfeiçoar a técnica.
Desde pessoas que nunca viram uma prancha ou o mar,
passando por aquelas que apesar de já terem tido um contacto
anterior com o surf ainda não se sentem totalmente seguros no
seu surf e querem aprender mais até àqueles que fazem surf há
anos e desejam aprimorar a técnica. A aprendizagem de todas
as condicionantes para a prática desta modalidade é,
obviamente, muito importante. Antes de ensinarmos a “quebrar
as ondas”, queremos que os nossos alunos sejam capazes de
avaliar a atmosfera envolvente. Assim, através de um padrão de
ensino de elevada qualidade, a avaliação das condições do mar e
de todos os parâmetros de segurança serão transmitidos aos
nossos alunos.
Temos aulas de surf para todas as idades (crianças a partir dos 6
anos), todos os níveis e nacionalidades, durante todo o ano.
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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
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.

Portimão
Discovery Surf School

Playsurf

Morada: Rua Engº Duarte Pacheco Nª 1 - 3ª
Portimão
Telefone: +351 918 170 871

8500-671

E-mail: discovery.surf@yahoo.com
Outras Informações:
Registo Nº : 70/2009;
Atividades:
Bodyboard; Surf;
A Discovery Surf School tem o prazer em levar-te numa aventura
inesquecível no Algarve com as mais belas praias e boas ondas,
no Safari levamos-te aos melhores sitios com boas condições
para a pratica do surf e em segurança para principiantes e
experientes. Temos pessoal qualificado a olhar por ti e temos
todo o prazer em te ensinar o básico do surf.

Morada: Urbanização do Quintão Lote 45 loja - Alto do
Pacheco 8500 Portimão
Telefone: +351 961 049 966 Fax: +351 282 476 203
E-mail: playsurf@sapo.pt Website:
http://www.playsurf.com.pt
Atividades:
Bodyboard; Surf; Snowboard;

Aprenda surf com diversão

Sagres
Martinhal Water Sports Center

Sagres Natura

Morada: Quinta do Martinhal Apartado 54 8650-908
Sagres
Telefone: +351 282 240 200 Fax: +351 282 240 260

Morada: Rua São Vicente

E-mail: info@martinhal.com Website:
http://www.martinhal.com
Outras Informações:
Registo Nº : 66/2011
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos;
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Aluguer de barcos; Kayak; Windsurf;
Kitesurf; Observação de aves; Equitação; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

8650-370 Sagres

Telefone: +351 282 624 072
E-mail: sagresnatura@hotmail.com Website:
http://www.sagres-surfcamp.com
Atividades:
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Kayak;

As aulas de surf decorrem nas praias de Sagres podendo variar
de acordo com as condições do mar. A escola de surf tem
formação especializada dos monitores e aquisição de material
apropriado. A escola garante um ensino de qualidade com
especial atenção à segurança dos participantes.
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Sagres é um destino eclético, recheado de atividades dos 3
elementos naturais; terra, agua e ar. Por isso é unanimemente
considerado como um destino bastante completo ao longo de
todo o ano. Aproveitando toda esta dádiva natural o Martinhal
desenhou uma lista de atividades e programas bastante
completa e dedicada a todos os membros da família. A dois
passos do resort encontra-se a Baia do Martinhal, um grande
espaço de lazer frequentado para a prática de windsurf e
passeios de caiaque. No Water Sports Centre os nossos
hóspedes encontram equipamento para qualquer destas práticas
mas também forma de se juntar a uma escola de surf e partir em
busca da onda perfeita. Mais clássicos são os mergulhos ao
fundo do mar, os dias inteiros de barco à vela ou os cruzeiros ao
longo da costa acompanhados pelos famosos golfinhos. As
caminhadas ao longo das falésias são um magnífico passeio em
família, trilhos que pode igualmente percorrer de bicicleta. A
observação de aves, sobretudo durante a época de migração, é
uma atividade particularmente famosa, assim como uns dias de
golfe num dos muitos campos com vista para o mar.

Centro de Portugal
Alcobaça
Paredes Surf School Store & Camp
Morada: Rua D. Dinis, 26 - Paredes da Vitória2445-130
Pataias / Alcobaça
Telefone: +351 919 724 227
E-mail: paredessurf@gmail.com Website:
http://www.facebook.com/ParedesSurfSchool
Outras Informações:
Registo nº: 390/2014.;
Atividades:
Bodyboard; Surf;

"Fundada no ano de 2009 na Praia de Paredes da Vitória,
freguesia de Pataias e concelho de Alcobaça, a Paredes Surf
School `Store & Camp tem como principal objetivo transmitir a
correta aprendizagem do Surf e em especial a sua essência e
mais-valia em todos os aspetos, físicos, sociais, mentais entre
outros. Tendo sempre como linha orientadora, o respeito pela
natureza, muito em especial o Oceano.
Temos como principal lema o seguinte. Vem sentir a experiência
do Surf e fica mais feliz .

Aveiro
Slide Surfcamp, Lda
Morada: Rua Arménio Abreu Pai, 46, Urb. da Boa Hora,
Praia da Vagueira 3840-240 Gafanha da Boa Hora
Telefone: +351 234 796 076
E-mail: info@slidesurfcamp.de Website:
https://www.surfcamp-in-portugal.de
Atividades:
Bodyboard; Surf; Paddlesurf;

Nós adoramos ondas – Aqui na Slide Surfcamp tudo se centra em
volta do Surfing.
Entre ensinar-te os primeiros passos no surf, ajudar-te a
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melhorar as tuas manobras ou apenas dar-te a oportunidade de
surfar ondas sem crowd, a vida no nosso surfcamp é direcionada
para as tuas necessidades.
Equipamento de primeira classe, instrutores experientes e aulas
detalhadas, vão fazer cada sessão um sucesso,
independentemente se és principiante, avançado ou até mesmo
um pró. Antes e depois de cada surfada oferecemos uma
refeição saudável e equilibrada. Cozinhamos sempre com
ingredientes frescos e locais em todas as refeições.
A nossa casa encontra-se mesmo na primeira linha após a praia,
com terraços e quartos solarengos o que proporciona todas as
condições para uma estadia relaxada e cheia de boas energias.
A hora de jantar é um momento de convívio e partilha onde
podes conhecer melhor os restantes hospedes do nosso
surfcamp se assim o desejares.
Podes usar o nosso equipamento sempre que quiseres e até
experimentar outros desportos de água com os nossos parceiros
locais. E uma aula de yoga? Ou um passeio a cavalo na praia?
Podes ter todas essas experiências e muito mais.
O nosso surfcamp localiza-se na bonita e pitoresca praia da
Vagueira que se encontra numa língua de areia entre o Oceano
Atlântico e a ria de Aveiro, conhecida como a Veneza de
Portugal.
Depois de um dia em grande e cheio de aventura deixa o som do
mar adormecer-te e fazer-te sonhar com o teu próximo tubo. Na
Slide Surfcamp vais encontrar tudo o que um surfista deseja.

Caldas da Rainha
Tubeline Surf School
Morada: Rua da Rosa, 2 - 9ºdto 2500-168 Caldas da
Rainha
Telefone: +351 914 355 289 / 917 040 819
E-mail: geral@tubelinesurfschool.pt Website:
http://www.tubelinesurfschool.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183.
Atividades:
Bodyboard; Surf;

A Tubeline Surf School ministra as suas aulas na linha de Cascais
nas praias de Carcavelos, Torre, Guincho. Irá proporcionar-lhe
uma aprendizagem de surf com a maior segurança, nas praias
com as melhores condições para o seu nível e com o material
mais adequado para que tire o maior proveito desta
enriquecedora experiência. Destaca-se pelo excelente
atendimento, acompanhamento e segurança dada aos alunos.
Aprender a surfar é das experiências mais gratificantes e
emocionantes que poderá ter em contacto com a natureza. Não
importa a sua idade, nem habilidade pois existe uma onda á sua
espera.
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Cantanhede
Sensitiveland - Safaris & Tours
Morada: Rua Penedo da Saudade, 5 3060-428 Murtede /
Cantanhede
Telefone: +351 963 938 178
E-mail: geral@sensitiveland.com Website:
http://www.sensitiveland.com
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o
terreno; Canoagem; Orientação; Observação de aves; Esqui;
Snowboard; Equitação; Balonismo; Observação de geologia;
Espeleologia; Trekking;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade intelectual; Competências
de atendimento: Incapacidade visual;

Sensitiveland é uma empresa estabelecida em Coimbra,
certificada pelo Turismo de Portugal, que organiza city tours e
safaris culturais diários e transfers a partir de Aveiro, Coimbra,
Figueira da Foz, Lisboa e Porto. Venha descobrir Portugal na
nossa companhia! Queremos dar-lhe a conhecer as cidades mais
belas do nosso país. Estamos à sua espera!
Existimos para lhe proporcionar grande prazer nas suas
próximas férias. Para nós cada tour/ safari representa uma
aventura única pelo conhecimento dos locais a visitar. Não se
pode comprar felicidade mas poderá viver momentos
inesquecíveis connosco a bordo de confortáveis Land Rovers. O
nosso lema é “Uma vida, vive-a!

Coimbra
Adventure Riders
Morada: Rua Liberdade nº 118 r/c esq
-Coimbra
Telefone: 91 375 16 14

3025-006

E-mail: adv.riders@hotmail.com Website:
http://www.adventure-riders.com
Outras Informações:
Registo Nº : 246/2011;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Parapente;
Observação de fauna e flora; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Aluguer
de barcos; Canoagem; Kayak; Karting; Orientação; Tiro ao alvo;
Observação de aves; Esqui; Snowboard; Escalada; Paintball;
Rappel e Slide; Esqui aquático; Observação de geologia; Rafting;
Montanhismo; Espeleologia; Canyoning; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
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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.

Lourinhã
Experience Sport

Ripar Academia de Surf, Unipessoal Lda.

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

Morada: Alameda do Golfinho, 1 - Praia da Areia Branca
2530-211 Lourinhã
Telefone: +351 910 693 559

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
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!!!

E-mail: info@riparsurfschool.com Website:
http://www.riparsurfschool.com
Outras Informações:
Paypal
Escola de Surf; Aulas de grupo e aulas privadas de Surf; Cursos
Intensivos.
Atividades:
Bodyboard; Surf; Windsurf; Kitesurf; Paddlesurf;

Fundada em 2001, a RIPAR tem como principal objetivo
transmitir as bases da pratica do surf, bem como a sua filosofia
original e estilo de vida.
Estamos localizados na Praia da Areia Branca, a 80km de Lisboa
e a 10km de Peniche, numa das melhores e mais consistentes
regiões de surf da Europa.
A nossa equipa de instrutores credenciados com mais de 6 anos
de trabalho em conjunto, garante experiência, segurança e
qualidade no ensino do surf.
Para nós, o melhor surfista dentro de água é aquele que se
diverte mais!
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Marinha Grande
Murillo´s Academy

The Surfer's Place

Morada: Rua das Saudades, 3 - São Pedro de Moel
2430-492 Marinha Grande
Telefone: +351 913 814 470

Morada: Praia da Vieira, Avenida Marginal, Lote 6, Loja
752430-696 - Vieira de Leiria
Telefone: +351 963 230 424

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

E-mail: geral@thesurfersplace.pt Website:
http://thesurfersplace.pt

Outras Informações:
Registo Nº : 413/2010;
Atividades:
Bodyboard; Surf;
Aprende e diverte-te a SURFAR /BODYBOARDAR, aluga pranchas
e fatos, e desfruta São Pedro de Moel connosco.
Surf Camps, Surfari´s, BodyboardTraining Center e muitos outros
serviços disponíveis!

Outras Informações:
Registo nº: 410/2015
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Atividades:
Bodyboard; Surf;

The Surfer's Place tem como objetivo o ensino de surf e
bodyboard, para todos os níveis e idades.
A nossa metodologia prioriza o bem-estar do praticante, num
ambiente descontraído e familiar, mantendo sempre o rigor
técnico e a segurança durante as aulas.
Oferecemos também um leque variado de serviços relacionados
com o surf, como viagens (dentro e fora do país), aluguer de
material, aulas indoor, edição de vídeo, sessões fotográficas,
aulas de grupo, workshops, ATL's e estadias.
Para mais informações, contacte-nos ou visite a nossa página.

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;
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
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Ovar
BeCycle, Bike Coffee, Bike Rentals & Sports

RedAnimal Surf & SUP

Morada: Rua Jornal O Comércio do Porto, 28 Furadouro
3880-373 Ovar
Telefone: +351 916 524 861 / 918 540 795

Morada: Rua Gonçalo Velho, 282 r/c - Furadouro3880-385
Ovar
Telefone: +351 914 818 284

E-mail: becycle.furadouro@gmail.com Website:
http://www.becycle.pt

E-mail: redanimalsurf@gmail.com Website:
http://redanimalsurfshop.com

Outras Informações:
BeCycle é um espaço onde se pode tomar um café antes de
pegar numa bicicleta e pedalar pelos kms de ciclovias que o
concelho de Ovar e o distrito de Aveiro, nos oferece. À chegada é
possível saborear uma fatia de bolo caseiro e escolher entre os
vários sabores de sumos naturais.
Atividades:
Passeios pedestres; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Paddlesurf;
Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Atividades:
Observação de fauna e flora; Bodyboard; Surf; Paddlesurf;
Trekking;

A Red Animal Surf & SUP desenvolve atividades
actividades radicais como o surf e o SUP.
No mar fazemos cursos de surf ou aulas para avançados. Na Ria
de Aveiro desenvolvemos os SUP Tours e os famosos Full
Moon SUP.
Contamos com mais de 15 anos de experiência, o que faz de nós
uma empresa credível e de máxima responsabilidade.

Os passeios de bicicleta são a forma mais ecológica e sutentável
de dar a conhecer a quem nos visita o património cultural e
natural que a região nos oferece.
Pelos kms de vias cicláveis que dispomos, oferecemos uma
experiência inesquecível connosco, levamos a visitar os mais
famosos azulejos, o pão de ló mais doce, a sentir os cheiros da
natureza ao atravessar os longos caminhos no meio de pássaros,
ria e infindáveis vegetações de cores e belezas intocáveis.
De comboio chegamos e saímos das cidades, percorremos as
suas ruas e visitamos os seus mais famosos monumentos.
Prometemos uma viagem que levara na memória para a vida.
Entre nesta viagem e deixe-se levar pelos seus sentidos.

Peniche
Baleal Surf Camp

Escola de Surf de Peniche

Morada: Rua Amigos do Baleal, 2 - 2520-052 Ferrel /
Peniche
Telefone: +351 262 769 277 Fax: +351 262 769 277

Morada: Travessa do Salva Vidas, Praia da Gamboa2520 534 Peniche
Telefone: +351 262 184 593

E-mail: info@balealsurfcamp.com;
catarina@balealsurfcamp.com Website:
http://www.balealsurfcamp.com

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

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Atividades:
Bodyboard; Surf;

O Baleal Surf Camp uma escola de surf que tem como missão
ensinar a prática do surf de modo seguro e divertido. Aprender a
surfar não é fácil, exige persistência e algum tempo, mas com as
nossas aulas pretendemos despertar os participantes para a
modalidade e para a sensação de realização e satisfação que
sente quando começa a surfar, quando conseguimos colocar-nos
de pé em cima da prancha… é uma experiência única.

Outras Informações:
Registo nº: 214/2015
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Atividades:
Bodyboard; Surf; Canoagem; Tiro ao alvo; Paintball; Aluguer de
motas; Aluguer de bicicletas;

Com a melhor localização em Portugal e no local mais
consistente em ondas da Europa, a Escola de Surf de Peniche
oferece aos seus alunos uma prática saudável da modalidade
apoiada em orientações pedagógicas consertadas com o nível e
condições físicas dos seus alunos.
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Funpolis

Go4surf Portugal

Morada: Travessa do Salva-Vidas Praia da
Gamboa2520-534 Peniche
Telefone: +351 262 184 593 Fax: +351 262 184 594

Morada: Rua Marquês de Pombal, 38 2520-476 Peniche

E-mail: geral@funpolis.com Website:
http://www.funpolis.com
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o
terreno; Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada;
Paintball; Moto 4; Rappel e Slide; Aluguer de motas; Aluguer de
bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;

Vocacionada para o Turismo Activo, a FUNPOLIS ao longo de 6
anos vem promovendo e diversificando serviços de animação
turística e infantil, desporto aventura e formação vivencial para
empresas e particulares. Tratando de toda a logística inerente a
estas actividades, os nossos programas podem ser
desenvolvidos em todo o país com especial incidência na Região
de Turismo do Oeste.

Telefone: +351 964 104 927 / 262 405 906
E-mail: info@go4surf.pt Website: http://www.go4surf.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183.
Atividades:
Bodyboard; Surf; Paddlesurf; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Sempre sonhaste em aprender este fascinante desporto estás no
melhor local da Europa para aprender a praticar Surf e Paddle,
Peniche.

Ocean Ferrel Surf Camp
Morada: Av. do Mar, 49

2520-101 Ferrel- Peniche

Telefone: +351 966 867 433
E-mail: info@oceanferrelsurfcamp.com Website:
http://www.oceanferrelsurfcamp.com
Outras Informações:
Registo Nº : 259/2010;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Atividades:
Bodyboard; Surf; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
A nossa filosofia baseia-se num espírito de harmonia, paz,
cultura surf e interação entre nossos clientes.

Peniche Surf Lodge
Morada: Rua Casal do Viola No. 6, Papoa2520-360
Peniche
Telefone: +351 912 590 574
E-mail: surfpeniche@gmail.com Website:
http://www.penichesurflodge.com
Atividades:
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Aluguer de bicicletas;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade auditiva;

Waterlost Shop / Surfschool Peniche
Morada: Avenida Monsenhor Bastos, Terreiros dos
Calafates, Praia da Gamboa2520-000 Peniche
Telefone: +351 910 528 504
E-mail: info@waterlost.com Website:
http://www.waterlost.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Atividades:
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Aluguer de bicicletas;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Desde 2008, a Waterlost Surfschool é apoiada pela O´neill e tem
sido a primeira escolha para a primeira aula ou experiencia de
Surf em Peniche. A Waterlost Surfschool é um centro
especializado em Surf e oferece dois cursos de nivel de surf
diferentes: Level 1 e Level 2.
A nossa equipa de instrutores locais marca presença para ajudar
a melhorar a técnica, sejam iniciantes ou com alguma
experiencia.
Queres saber porque é que a Waterlost é a melhor Escola de Surf
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em Peniche ? Contacta-nos!

Torres Vedras
Atlantic Coast Surf School

Surfcamp 360

Morada: Rua Varandinha - Praia Azul2560-411 Silveira

Morada: Rua João Paulo II, 47 - Santa Cruz 2560-046 Ados-Cunhados / Torres Vedras
Telefone: +371 912 643 137

Telefone: +351 913 922 227
E-mail: bookings@atlanticcoastsurfschool.com Website:
http://atlanticcoastsurfschool.com/
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Atividades:
Passeios pedestres; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Trekking; Aluguer
de bicicletas;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

E-mail: geral@surfcamp360.pt Website:
http://www.surfcamp360.pt
Atividades:
Passeios pedestres; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Moto 4;
Paddlesurf; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

A Surfcamp 360º surgiu da nossa paixão pela Natureza, pelo surf
e por tudo o que embeleza naturalmente o Mundo.
Aulas de surf na Região Oeste!
A nossa escola de surf é na Praia Azul, local de eleição para a
aprendizagem do Surf!
Primamos pela segurança, diversão e harmonia.

Mais do que um alojamento é um estilo de vida, onde impera a
boemia, a alegria e a aventura.
Apanha esta onda de boas energias! Revitaliza o corpo e a
mente, numa volta completa e harmoniosa, repleta de Mar, Sol,
união e convívio!

Sempre com um grande foco na qualidade dos nossos serviços.
Por isso damos aulas privadas ou a pequenos grupos, e
procuramos dentro do possível o melhor local na nossa costa
para as aulas. A nossa busca por ondas e condições perfeitas
levam-nos também à região de Peniche.
Tendo por base a excelente oferta natural da nossa região, o
nosso desafio é oferecer um conjunto de sensações únicas,
permitindo aos visitantes disfrutarem ainda mais da sua estadia,
descobrindo o Surf. Damos aulas em Inglês, Francês e Espanhol,
e também “desenrascamos” com as aulas em Alemão.
Contamos com uma rede de parcerias local, com acomodação.
Assim oferecemos também pacotes de aulas de surf + estadia.
As aulas de surf contam com um instrutor de surf diplomado pela
Federação Portuguesa de Surf e pela ISA, nadador salvador
qualificado, com formação de primeiros socorros.
Até já!

Lisboa Região
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Almada
Southtagus Tours

The Echo Surfers

Morada: Quarteirão das Artes, escritório 1Rua Conde de
Ferreira, 32800-077 Almada
Telefone: +351 918 404 101

Morada: Rua do Rio da Parata, 432805-047 Almada

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;

Telefone: +351 934 668 583
E-mail: tiagofmarcos@gmail.com
Atividades:
Bodyboard; Surf; Paddlesurf;

O projeto tem por base três pilares: wellness, surf e natureza.
Mais do que uma abordagem ao ensino e prática de surf, o foco
está no bem estar físico e mental aliado às boas práticas de
conservação e proteção da natureza. A responsabilização pela
conservação dos oceanos e a urgência de todos fazermos algo
para ajudar está no cerne do projeto e é a principal pedra
basilar.

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
Ondas d´Aventura

U Tours Lda - Animação Turistica

Morada: Avenida António Gedeão, 13 - 1 dtº2700-399
Amadora
Telefone: +351 963 981 970 / 910 568 222

Morada: Avenida de Ceuta, 25

E-mail: info@ondasdaventura.pt Website:
http://www.ondasdaventura.pt
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Bodyboard; Surf; Bicicleta;
Canoagem; Kitesurf; Escalada; Paintball; Paddlesurf;

O nosso projeto tem por missão incutir um novo estilo de vida ,
respeito pelo Meio Ambiente comunhão com a Natureza, através
da prática das nossas modalidades.
O maior objetivo é proporcionar a todos os nossos alunos e
participantes momentos de puro prazer na relação desporto meio ambiente em prol de um bem-estar físico, emocional e
social. Incentivamos a prática desportiva em todas as pessoas
independentemente da idade, sexo ou condição física.

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
Carcavelos Surf School

Guincho Adventours - Animação Turística Lda

Morada: Windsurf - Café Av Marginal - Praia de
Carcavelos 2775 Carcavelos
Telefone: +351 96 285 04 97 / 96 613 12 03

Morada: Rua da Areia, 1306 - Areia 2750-095 Cascais

E-mail: pedrosoares@carcavelossurfschool.com Website:
http://www.carcavelossurfschool.com

Telefone: +351 914471918 Fax: +351 214869700
E-mail: guinchoadventours@gmail.com Website:
http://www.guinchotours.net
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bodyboard;
Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak; Karting;
Orientação; Kitesurf; Esqui; Equitação; Escalada; Moto 4; Rappel
e Slide; Observação de geologia; Montanhismo; Aluguer de
motas; Aluguer de bicicletas;

Outras Informações:
Registo Nº : 585/2014
Atividades:
Bodyboard; Surf;

A escola tem como objetivo ensinar a arte de surfar as ondas de
forma segura, correta e descontraída sempre sob atenta e
próxima supervisão dos professores. Venham surfar connosco!

Lisbon Surf Tours
Morada: Praceta Dr. Artur de Azevedo, 105 - 1º Dto
2775-160 Parede
Telefone: +351 918 777 490
E-mail: info@lisbon-surf-tours.com Website:
http://www.lisbon-surf-tours.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Atividades:
Bodyboard; Surf; Windsurf; Kitesurf;

Centrados na divulgação do extenso Património Natural,
Histórico e Cultural, dispomos dos meios essenciais ao adequado
desfrute e conhecimento de toda a flora, fauna, monumentos e
fenómenos geológicos concentrados aqui na zona de Sintra Cascais.
Cenários de grande beleza como a praia, campo, montanha
estão aqui ao lado, juntamente com os recentes circuitos
pedonais e ciclovias totalmente equipadas com condições
ímpares de segurança e conforto, para que possa desfrutar de
uma experiência única, e sempre junto ao azul Oceano Atlântico.
Estamos vocacionados para a oferta de serviços orientados para
famílias, grupos de amigos ou associações.

Pride Training Club Carcavelos
Morada: Avenida Marginal2775-604 Cascais
Telefone: +351 938 945 741

A Lisbon Surf Tours actua na área do surf, promovendo
experiências para todas as idades e para todos os níveis de
aprendizagem, naquele que é considerado um destino de
excelência para a prática do surf. Em 2011 foi atribuído o Título
Internacional de Reserva Mundial de Surf (a primeira da Europa e
a segunda do mundo) à zona da Ericeira, situada a 40Km de
Lisboa.
Os melhores locais em Portugal para a prática do surf estão
perto de Lisboa, a cerca de 20 minutos de distância de carro.
Vamos buscá-lo ao hotel ou ao aeroporto e levamo-lo até à praia
com as melhores condições, tendo em conta o tempo, o estado
do mar e o seu nível de surf.
Junte-se a nós e venha aproveitar o seu tempo de uma forma
saudável em comunhão com natureza, descobrir paisagens
deslumbrantes, viver um pouco mais da nossa cultura e
conhecer o melhor que Portugal tem para oferecer.

E-mail: prideclubcarcavelos@gmail.com Website:
http://www.pridebodyboard.com
Atividades:
Bodyboard;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual; Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

Aulas de bodyboard para todos as idades e para todos os niveis
de apredizagem

Surfnpaddle
Morada: Praia da Duquesa2750-334 Cascais
Telefone: +351 933 258 114

Surf Cascais / School / Villa / Shop
Morada: Rua Fernando Pessoa 30, Murches. 2755 - 223
Alcabideche / Cascais
Telefone: +351 212 455 912

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

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

Atividades:
Bodyboard; Surf; Canoagem; Paddlesurf; Wakeboard;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Atividades:
Bodyboard; Surf; Windsurf; Kayaksurf;

A escola de SUP SurfnPaddle Paddleboard Centre Cascais, foi a
primeira escola em Cascais e iniciou a sua atividade em 2010.
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A Surf Cascais é uma Escola de Surf em Cascais e um Surf Camp
localizado em Murches, Cascais. As aulas de surf decorrem na
Praia de Carcavelos, Guincho ou Praia Grande, de acordo com as
melhores condições. A escola oferece uma grande variedade de
aulas de surf para todas as idades e níveis! Actualmente a
Cascais Surf School oferece: Aulas de Surf Grupo, Aulas de Surf
Privadas, Aulas para Erasmus / Estudantes, Surf Guiding e
Eventos de Surf (festas de aniversário, despedidas de solteiro,
team building, etc.).
O Surf Camp encontra-se na Villa de Murches, muito perto do
parque natural Sintra-Cascais e da incrível praia do Guincho. A
nossa Surf Villa é uma agradável casa com piscina e grandes
áreas comuns onde pode usufruir de umas divertidas e óptimas
férias de surf. A Surf Cascais / Villa oferece pacotes de
Alojamento + Aulas de Surf / Rental. Os pacotes podem ter a
duração de 4 ou 7 noites e estão disponíveis em alojamento
partilhado ou quartos privados. Para seu conforto, é possível
costumizar pacotes de acordo com a sua disponibilidade.

Estamos a crescer de forma sustentada e no verão de 2014
adquirimos um excelente espaço em frente á praia, onde está
atualmente localizada a nossa loja e a escola na Praia da
Duquesa.
Somos reconhecidos pelos nossos colaboradores amigáveis e
pelo profissionalismo em todas as atividade de paddle boarding.
Promovemos a atividade de paddle boarding ao máximo, pelos
inúmeros beneficios que a sua prática pode oferecer num
ambiente completamente natural. O seu divertimento, bem estar
e segurança são aspetos bastante importantes para nós.

A nossa experiente e simpática equipa vai te ensinar todas as
técnicas para aprender a surfar e fazer Cascais a tua nova casa!

Travel & Experiences
Morada: Rua Wenceslau Morais 17 2790-448 Queijas
Telefone: +351 932 696 878 / 918 393 339
E-mail: travelandexperiences@gmail.com Website:
https://www.travelandexperiences.com.pt
Outras Informações:
Encerra dias: 24 e 25 e 31 de Dezembro e dia 1 de Janeiro
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Bodyboard;
Surf; Aluguer de barcos; Karting; Vela; Paintball; Paraquedismo;
Paddlesurf;
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;

Travel & Experiences proporciona programas tailor made e
inesquecíveis com os mais icónicos carros, as Kombi VW
classicas. Desde o passeio, coffee break, a promoção de marca e
team buildings, tudo é possível! Contamos ainda com programas
combinados para grupos de provas de vinhos, jantar e fado, kart,
golfe e actividades nauticas, como regattas, speed boats e muito
mais! "Because Life is all about great experiences!

Costa de Caparica
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Bubble Sea Events

Duckdive - Bodyboard & Surf School

Morada: Madan Parque Sul – Qta Torre2825-149 Caparica

Morada: Rua Luis de Albuquerque,55 2825-042 Vila
Nova / Caparica
Telefone: +351 265408721 Fax: +351 265408721

Telefone: +351 911 741 147
E-mail: Info@BubbleSlice.pt Website:
http://www.bubblesea.pt
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Observação de fauna e flora;
Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Vela; Windsurf; Kitesurf; Observação de aves;
Esqui aquático; Canyoning; Aluguer de motas de água;
Paddlesurf; Wakeboard;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade intelectual; Competências
de atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade intelectual;

A Bubble Sea Events dispõe de um variado leque de
embarcações e uma equipa de profissionais pronta para o servir.
Temos alugueres de barco para uma tarde, um dia, uma
semana, ou mesmo um mês.
Fazemos também passeios turísticos em Lisboa, Cascais e Tróia.
Transferes, regatas, passeios em catamarans e veleiros tudo isto
pode encontrar na Bubble.
Alugue os nossos barcos e aproveite o tempo que puder com sua
família ou amigos.
Você terá a oportunidade de ver Lisboa de barco e nadar em alto
mar.
Se você estiver procurando por mais alguma coisa que não
encontrou aqui, entre em contato e faremos o possível para
fornecê-lo.
Temos opções completas de catering durante o seu aluguel.
Desejamos que possamos nos encontrar em breve.
Somos um estabelecimento certificado de limpeza e segurança,
de acordo com as Medidas de Saúde PORTUGAL

Gota d`Água Surf
Morada: Rua Vasco Da Gama, 202825-838 – São João Da
Caparica / Trafaria
Telefone: +351 939 591 707
E-mail: info@gotadaguasurf.com Website:
http://www.gotadaguasurf.com
Atividades:
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Canoagem; Kayak; Kitesurf;
Equitação; Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Parasailing;
Paddlesurf; Aluguer de bicicletas;

Surf Company : Surf Villa & Surf Schoo. Ensinamos surf a todas
as idades e níves, e promovemos férias de surf para individuais,
familias e grupos. As nossas escolas de surf principais estão na
Costa da Caparica na praia do Tarquinio em conjunto com a
concessão Tarquinio Beach bar, e na praia de carcavelos em
conjunto com a concessão Casa da Praia Beach bar. A nossa Surf
Villa fica em São João da Caparica.

E-mail: duckdive@live.com.pt Website:
http://www.duckdive.pt
Atividades:
Bodyboard; Surf;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;

Estamos na Praia do Castelo - Costa de Caparica
A Duckdive – Bodyboard & Surf School, é uma empresa jovem e
inovadora, dedicada à cultura da prática do surf e do bodyboard
contando com um ensino de qualidade e treinadores certificados.
Oferece, um produto turístico de atividades e serviços ligados ao
Desporto de Natureza, sendo prestados através de um código de
conduta das zonas integradas na Rede Nacional de Áreas
Protegidas do ICNB.
Boas ondas

Gustykite - Escolas Kitesurf
Morada: Av. 1 de Maio, 56 - Praia do Americano 2825-486
Costa da Caparica
Telefone: +351 960 070 107
E-mail: gustykite@gmail.com Website:
http://www.gustykite.net
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Atividades:
Bodyboard; Surf; Kitesurf; Paddlesurf;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual;

Desde 2003, nossa Missão é oferecer aulas de kitesurf de alta
qualidade. Somos totalmente certificados e usamos os métodos
e equipamentos mais seguros, para tornar os kitesurfistas
independentes através de um processo excitante, rápido e
seguro!
Para além do kitesurf também dispomos de outras atividades
ligadas ao mar como o Surf e o Paddle. As nossas infraestruturas
são de excelência, temos um bar associado à escola (MOVE ON
BEACH) que fornece todas as condições aos nossos clientes para
passarem bons momentos de lazer e diversão.

Way 2 Surf
Morada: Praia da Sereia2825-491 Costa da Caparica
Telefone: +351 928 091 796
E-mail: info@way2surf.pt Website:
http://www.way2surf.pt
Pagamentos:
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Aceita cartões de crédito;
Atividades:
Observação de fauna e flora; Bodyboard; Surf; Observação de
aves; Paintball; Observação de geologia; Trekking;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual;

Somos a way2surf um prestador de serviços na área dos eventos
e animação turística, com foco nas actividades de natureza.
Surf, Stand Up Padlle, Bodyboard, Hiking, Tours e Surf Trips são a
nossa forma de apresentar aos nossos clientes todas as
marvilhas naturais existentes na nossa região.
Estamos sediados na Praia da Sereia, Costa da Caparica onde
disponibilizamos diariamente, aulas de surf, bodyboard, stand up
padlle e aluguer de equipamento. Quando as ondas não nos
permitem, aproveitamos para passear nos parques naturais
envolventes, visitar o rio ou a zona velha.

Ericeira
Action Waves

Liquid Earth Adventure

Morada: Rua Oceano Atlântico, 6 - 1º dto 2655-452
Ericeira
Telefone: +351 918 448 893

Morada: Rua Dr. Eduardo Burnay, 2 - Loja 2
Ericeira
Telefone: +351 914 222 428 / 261 867 788

E-mail: info@actionwavesportugal.com;
ericeira55@gmail.com Website:
http://actionwavesportugal.com;http://ericeira55.com

E-mail: info@liquidearthadventure.com Website:
https://www.liquidearthadventure.com/

Atividades:
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

Somos um grupo de jovens conectada desde os nossos primeiros
tempos aos desportos radicais, natureza e a um estilo de vida
saudável. Depois de concluir os nossos cursos, viajar por muitos
locais do mundo e trabalhar em muitas áreas, mudámos as
nossas vidas para fazer o que realmente queremos, com o
objetivo de realizar os nossos sonhos.
Começámos por escolher o local onde vivemos que é um paraíso
do surf chamado Ericeira, que é hoje uma reserva mundial de
surf. O nosso objetivo é partilhar a nossa paixão, experiência e
vivência do surf e estilo de vida com os nossos clientes,
proporcionando-lhes uma orientação personalizada em todo o
seu tempo em Portugal.
Tratamos os nossos clientes como se fossem os nossos surf
mates, ajustando os nossos métodos às suas expetativas e
preferências e assegurando uma magnífica experiência em
Portugal.

Pocean Surf Academy

2655-369

Atividades:
Passeios pedestres; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Karting;
Snowboard; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Paddlesurf;
Wakeboard; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Liquid Earth Adventure, empresa de Desporto, Aventura e
Animação Turística, sediada na Ericeira. Ativa no mercado
turístico desde 2014 e devidamente licenciada no Turismo de
Portugal, possuímos uma equipa de monitores especializados e
certificados, com o objetivo de proporcionar aos nossos clientes
e parceiros momentos únicos de aventura, prazer e adrenalina,
bem como experiências e aprendizagens em diferentes
modalidades desportivas, desde:
-

Aulas de Surf;
Aulas de Bodyboard;
Aulas/Passeios de SUP (Stand Up Padlle);
Aulas de Equitação / Passeios de Charrete;
Passeios de BTT / Aluguer de bicicletas para BTT;
Passeios pedestres pela Ericeira ou Reserva Mundial de Surf;
Teambuildings.

Para além de actividades desportivas, temos também ao dispor
dos nossos clientes e parceiros:
- Transfers - Dentro da Ericeira e/para outras localizações;
- Passeios Turísticos, para qualquer local pretendido;
- Organização de eventos desportivos e de lazer ao domicílio.

Morada: Rua das Lombas, 4 - Q 2655-431 Ericeira
Telefone: +351 910 056 620
E-mail: ricardo@pocean.pt Website:
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http://www.pocean.pt
Atividades:
Bodyboard; Surf;

A Escola de Surf – POCEAN SURF ACADEMY, propriedade da
empresa POCEANSURF, Lda., está localizada na Praia de Ribeira
D´Ilhas, 2Kms a Norte da vila da Ericeira, localidade piscatória
tradicional, situada na Costa Atlântica de Portugal e a uma curta
viagem de Lisboa. A Praia de Ribeira D´Ilhas é reconhecida
internacionalmente como um dos melhores spots de surf da
Europa, estando inserida numa zona considerada pela
Organização Save The Waves, a primeira reserva mundial de
Surf da Europa, e a segunda no mundo.
Assim, a Escola de Surf – POCEAN SURF ACADEMY, está
localizada a 30 minutos de Lisboa, numa das melhores praias da
Europa para a prática do surf, considerada por muitos como a
“Meca” desta modalidade, com ondas e condições perfeitas para
a aprendizagem independentemente dos níveis de cada aluno. A
curta distância do local onde a escola está situada, localizam-se
também para os mais aventureiros outros locais ideais para a
prática do surf tais como: Pedra Branca, Reef, Cave, Esquerda
Maluca e Coxos. A escola garante um ensino de qualidade, para
os diferentes níveis de aprendizagem, dando particular atenção
à segurança. As aulas de surf serão planeadas diariamente pelos
professores de Surf (qualificados pela federação Portuguesa de
Surf - FPS), tendo em conta as condições meteorológicas.
Aqui estaremos todo o ano para o receber e partilhar consigo
aquilo que de melhor temos para lhe oferecer.
A simpatia, o profissionalismo, o know how do Surf local, e as
ondas!!!

Estoril
Sbkiteboarding
Morada: Rua da Beira Baixa, 80

2765-197 Estoril

Telefone: +351 929 183 100
E-mail: sbkiteboarding@gmail.com Website: http://www.s
bkiteboarding.com;http://www.sbkiteboardingschool.com
Outras Informações:
Registo Nº : 304/2011;
Atividades:
Bodyboard; Surf; Canoagem; Vela; Windsurf; Kitesurf; Rafting;
Hidrospeed;
A escola Sbkiteboarding tem como principal objectivo,
proporcionar a total segurança ao aluno na aprendizagem do
kitesurf. Para isso contamos com todos os equipamentos
necessários ao ensino.
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Lisboa
Argon - Animação Turística Unipessoal Lda

Around Lisbon Tours

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

Morada: Rua Silva Carvalho, 100 - 5º esq. 1250-257
Lisboa
Telefone: +351 934 777 392 / 932 492 264

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

E-mail: info@aroundlisbon.pt Website:
http://www.aroundlisbon.pt

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!

Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Observação de
fauna e flora; Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf;
Bicicleta; Canoagem; Kayak; Windsurf; Kitesurf; Escalada; Rappel
e Slide; Observação de geologia; Montanhismo;

Epic Surf School-Unipessoal, Lda
Morada: Praça João do Rio, Nº 7 - 4º Direito 1000-180
Lisboa
Telefone: +351 96 276 92 36
E-mail: info@epicsurfschool.pt Website: http://www.epics
urfschool.pt;http://facebook.com/epicsurfschool
Atividades:
Bodyboard; Surf;

A EPIC SURF SCHOOL, é uma escola de surf móvel destinada a
praticantes de todos os níveis da modalidade desde iniciados,
intermédios ou avançados, que encaram este desporto como
uma forma de contato direto com a natureza e que apreciam a
aventura associada à descoberta de novas e diferentes praias da
costa portuguesa.

Surf Lisbon - House & School
Morada: Rua do Galvão, 13 - Dto.1400-176 Lisboa
Telefone: +351 917 326 613
E-mail: info@surflisbon.com Website:
http://www.surflisbon.com
Outras Informações:
Nenhuma outra grande cidade europeia condiz tão bem com a
palavra Surf como Lisboa. Foi nas praias ao redor da capital
portuguesa que o Surf "nasceu” em Portugal, com ondas
adequadas a surfistas de todos os níveis e idades e um clima
que permite desfrutar da praia durante todo o ano. A juntar a
isto está a própria Lisboa, toda ela cheia de história, património,

Around Lisbon não é uma empresa de Tours típica.
Na verdade, não gostamos de pensar na Around Lisbon como um
negócio, mas como um projeto de vida de dois amigos que
pretendem desenvolver uma empresa de tours para pessoas de
todo o mundo.
O nosso objetivo é ser o seu “amigo local” para o ajudar a
aproveitar ao máximo a sua estadia em Portugal.
Há paisagens maravilhosas ao redor de Lisboa que são
verdadeiramente imperdíveis.
Desenhámos as nossas excursões tendo em mente o que
gostaríamos de ver se visitássemos Portugal pela primeira vez.
Queremos ir para fora dos trilhos mais batidos e mostrar-lhe os
lugares escondidos que apenas os locais conhecem.
Oferecemos diferentes pacotes de passeios: os "Classics", que
são aqueles lugares especiais que nenhum viajante deverá
perder, e "Our Tours", que foram concebidas de acordo com
nossas preferências pessoais.
Embora estejamos bem informados sobre os locais que o
levamos a visitar, não somos maníacos de história ou geografia.
Não espere ser sobrecarregado com toneladas de factos
históricos ou informações geológicas. Espere antes ser guiado
por alguém que ama o ar fresco e nadar no nosso mar. Espere
alguém que possa ajudá-lo a entender os hábitos do nosso povo,
apontando não apenas as pequenas coisas que amamos no
nosso país, mas também aquelas que sabemos que precisamos
melhorar.
Não temos vans de luxo. Mas interessa-nos saber o seu nome, de
onde vem e onde esteve antes nas suas viagens.
Queremos que passe um dia fantástico na nossa companhia e
dos seus parceiros de tour.
Isso faz-nos ganhar o dia também.

Equinócio, Lda
Morada: Rua Febo Moniz, 6

2700-369 Amadora

Telefone: + 351 21 015 51 39 Fax: +351 21 015 51 39
E-mail: info@equinocio.com Website:
http://www.equinocio.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183.
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem;
Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada; Paintball; Moto 4;
Rappel e Slide; Observação de geologia; Rafting; Montanhismo;
Canyoning;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
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cultura, desporto, gastronomia, vida nocturna e uma série de
intermináveis virtudes à espera para os receber.
Atividades:
Bodyboard; Surf;

A Surf Lisbon - House & School afirma-se como a referência das
Escolas de Surf em Lisboa, título atribuído pelas milhares de
pessoas com quem ao longo dos últimos 6 anos e sob o nome da
familiar Puro Surf partilhámos e transmitimos os valores desta
modalidade, que fazem questão de nos dar o seu feedback e
voltar, sempre, à Surf Lisbon. Além de uma Escola de Surf com
uma equipa de profissionais credenciados, o melhor
equipamento e transporte para o levar até às melhores praias da
região temos também uma Boutique Surf House para o
acomodar confortavelmente durante a sua estadia em Lisboa.
Uma casa do século XIX, na primeira linha de mar, com quartos
privados e partilhados, jardim cheio de sol, óptimo pequeno
almoço e um ambiente surfista mas com elevado padrão de
qualidade… as suas férias nunca mais serão as mesmas depois
de conhecer a Surf Lisbon - House & School. A Surf Lisbon House & School é detida pela empresa Surf Is On, Lda.

Urban Sailors
Morada: Doca do Bom Sucesso - Av. De Brasília, Belém
1400-038 Lisboa
Telefone: +351 915 505 019
E-mail: info.urbansailors@gmail.com Website:
http://www.urbansailors.com
Outras Informações:
Registo nº: 428/2015
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Bodyboard; Surf;
Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak; Vela; Windsurf; Kitesurf;
Esqui aquático; Canyoning; Aluguer de motas de água;
Parasailing; Hidrospeed; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Urban Sailors nasceu de uma forte amizade e gosto muito
especial pelo mar, juntou-se a ideia de dar a conhecer Lisboa e
arredores de uma outra perspetiva, e proporcionar momentos e
memórias inesquecíveis a bordo de um veleiro. Passar um dia
descontraído e divertido, comemorar uma data especial ou
simplesmente ter o prazer de navegar.

A Equinócio atua na área da Animação Turística sendo
especializada em desporto aventura (pendulo, rafting, slide,
paintball, bodyboard, escalada, rappel, caminhadas). Trabalha
em regime de agenda para o público em geral. Apresenta
também o departamento Equinócio Corporate efetuando eventos
de outdoor para empresas com a dominante "Team Building" e
"Building Team". A Equinócio Kids é um outro departamento da
Equinócio que adequa os desportos aventura a um público
juvenil através de colónias de férias e aniversários. Atuamos em
Portugal por todo o país, com equipamento próprio.
Apresentamos flexibilidade, profissionalismo, rapidez de resposta
e sucesso garantido do seu evento como pontos fortes das
nossas ações.

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:
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.

Loures
AZ Radical, Lda
Morada: Campo Aventura - NATURA PARQUE AZR Parque
Municipal do Cabeço de MontachiqueEstrada de
Ribas2670-731 Fanhões
Telefone: +351 915 263 767
E-mail: naturaparque@azimuteradical.pt Website:
http://azimuteradical.pt
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Bodyboard;
Surf; Bicicleta; Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo;
Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Rafting; Montanhismo;
Espeleologia; Aluguer de motas de água; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;

A AZIMUTE RADICAL é uma empresa que se dedica diariamente
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à organização e acompanhamento de Desportos Radicais,
privilegiando o contacto / exploração da natureza. Em 2012,
inaugurou o seu Campo Aventura - NATURA PARQUE AZR -,
localizado no Parque Municipal do Cabeço de Montachique, em
Loures. Com várias infra-estruturas que garantem a máxima
segurança e diversão, são dinamizadas atividades como Slide,
Arborismo, Rappel, Escalada, Paintball, Orientação, Festas de
Aniversário, Acampamentos, Team-Building, etc. A AZIMUTE
RADICAL tambem tem a sua vertente "itinerante" e dinamiza
estas e outras atividades em vários pontos do país. tais como
canoagem, mergulho, raafting, Parede de Escalada. Merecemos
a confiança de Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia e
instituições diversas, bem como empresas e até produtoras
televisivas. A AZIMUTE RADICAL é sem dúvida um ponto de
partida para a aventura… atreva-se a descobrir porquê!

Mafra
Surfschule TrêsOndas Ericeira
Morada: Estrada da Ribeira d´Ilhas, Lote B 2640-051
Santo Isidoro / Mafra
Telefone: +351 261 813 133 Fax: +351 261 813 133
E-mail: kontakt@tresondas.de Website:
http://www.tresondas.de
Outras Informações:
Registo Nº : 215/2011;
Atividades:
Bodyboard; Surf;

Oeiras
Puro Surf – Boardsports Academy

VITAMINAR - VitaminAventura

Morada: Rua António Maria da Costa Macedo, 22, 1º D
2790-308 Queijas
Telefone: +351 91 7326613

Morada: Rua Adriano José da Silva, 20C 2770-004 Paço
de Arcos / Oeiras
Telefone: 351 915 057 048

E-mail: purosurfacademy@gmail.com Website:
http://www.purosurfacademy.com

E-mail: vitaminaventura@gmail.com Website:
http://www.vitamina.pt

Outras Informações:
Registo Nº : 240/2011;
Atividades:
Bodyboard; Surf;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Aulas de Surf para todos os níveis e idades.
Aulas e Alugueres de SUP (Stand Up Paddle Surf), Team Building
para Empresas.

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.
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Sesimbra
Bolhas Tours

Escola Rui Meira

Morada: Rua Dom Fernando Lote 7 2970-423 Sesimbra

Morada: Marginal Lagoa de Albufeira 2970 Sesimbra

Telefone: +351 910 658 555 / 916 205 429

Telefone: +351 21 268 45 27 / 969 186 859 Fax: +351 21
268 31 09
E-mail: escolaruimeira@hotmail.com/
escolaruimeira@gmail.com Website:
http://www.escolaruimeira.com/

E-mail: geral@bolhas.pt Website: http://www.bolhas.pt
Outras Informações:
Organização de eventos
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183.
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;

Outras Informações:
Registo Nº : 289/2011;
Atividades:
Bodyboard; Surf; Canoagem; Kayak; Windsurf; Kitesurf;
Escola Rui Meira conta com já 30 anos de experiência no ensino
e promoção de evento desportivos como o Windsurf, Kitesurf e
mais recentemente Surf e SUP. Convidamos todos a disfrutar em
segurança e com muita diversão o nosso espaço na Lagoa de
Albufeira - Sesimbra
Aulas e aluguer de stand up paddle (SUP)

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!!!

Setúbal
Arrábida Concept

Breathe Arrábida

Morada: Travessa dos Camponeses, 7 2925-109 Azeitão

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

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

E-mail: breathe.arrabida@gmail.com Website:
https://www.breathearrabida.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
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;
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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.

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.
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
fim-de-semana ou uma semana connosco.
Escolha os Locais, Escolha Breathe Arrábida!

Sintra
Go2Cintra®

Greenwalk

Morada: Rua Veiga da Cunha, 282710-627

Morada: Rua Dr. Almada Guerra, 232710-714 Sintra

Telefone: +351 917 855 428

Telefone: +351 912 717 568 / 912 113 119

E-mail: geral@go2cintra.com Website:
http://go2cintra.com

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

Outras Informações:
Registo nº: 39/2014
Atividades:
Passeios pedestres; Parapente; Observação de fauna e flora;
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Windsurf; Kitesurf;
Snowboard; Escalada; Rappel e Slide; Paraquedismo; Observação
de geologia; Montanhismo; Asa delta; Aluguer de motas; Aluguer
de bicicletas;

Outras Informações:
Registo Nº : 42/2011;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bodyboard;
Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak; Orientação;
Observação de aves; Observação de geologia; Montanhismo;
Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;

Go2Cintra Eco Tours baseia-se numa maneira, ecológica e única
de explorar o parque natural de Sintra -Cascais: usando,
bicicletas elétricas. E-Bike Tours são baseados em princípios de
ecologia e acessibilidade. Com eles, todos, serão capazes de
subir ao topo da montanha. Embarque connosco numa
maravilhosa viagem de bicicleta através de património Natural e
Cultural de Sintra.

Greenwalk ® é um operador turístico que concilia passeios na
natureza com a história e cultura da região, integrando o
conhecimento e a aventura.
Greenwalk enquadra-se no conceito de geoturismo, tendo como
objectivos principais a valorização do geo-património de Portugal
integrando-os em roteiros culturais, históricos ou de lazer.
Pautamo-nos pelo rigor, conhecimento, qualidade, proximidade e
segurança.

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

O visitante, ao inscrever-se na Greenwalk ® estará a optar por
um serviço de qualidade e com bases de conhecimento elevado.
Visitará lugares de grande beleza cénica combinando com
lugares históricos e de fenómenos geológicos ímpares que o
transportarão à dimensão imensurável das forças da natureza.

Outras Informações:
Nº de registo: 59/2007;
Atividades:

Greenwalk ® coloca o geoturismo como primeiro foco mostrando
a sua importância para a preservação de todo o ecossistema.
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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.

Ride351 - Surf Trips Portugal
Morada: 2745-751 - Massamá
Telefone: +351 966 777 634
E-mail: hello@ride351.com Website:
http://www.ride351.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Atividades:
Bodyboard; Surf; Kitesurf; Paddlesurf;

Surf At Praia das Maçãs
Morada: Rua Pedro Álvares Cabral - Praia das
Maçãs2705-300 Colares / Sintra
Telefone: +351 917 854 579 / 966 421 811
E-mail: surf.at@sapo.pt Website:
http://surfat.wix.com/praiadasmacas
Outras Informações:
registo nº 117/2013 ;
Atividades:
Bodyboard; Surf;

A Surf At encontra-se sediada no Restaurante Neptuno na Praia
das Maçãs, uma das praias mais emblemáticas do Concelho de
Sintra. O raio de ação da Surf At está definido entre as praias de
Sintra e Cascais, podendo em eventos pontuais levar o Surf a
qualquer praia de Portugal. A Surf At está certificada pela
Federação Portuguesa de Surf e cumpre todos os requisitos para
a prática da sua atividade. O nosso principal objectivo é oferecer
aos nossos alunos o prazer e conhecimento do Surf ou
Bodyboard da forma mais simples, divertida e segura. Para isso
contamos com equipamento top, com um quiver de pranchas
ajustável à evolução de cada aluno. Cada treinador e monitor
tem larga experiência em ambos os desportos marítimos, e um
conhecimento e interpretação das condições do mar bastante
profundas para que a tua experiência se torne 100% segura.
Ficaremos bastante orgulhosos de te iniciarmos numa relação
com o mar que não vais querer perder, e por acompanharmos a
tua evolução.

Vila Franca de Xira
Escola de Surf Sempre Boa Onda
Morada: Rua Julia Vanzeller Pereira Palha. nº 48 - 2º b
2600-048 Vila Franca de Xira
Telefone: +351 964 887 145
E-mail: c.carlos.oliveira@googlemail.com;sempre.boa.ond
a.surf@gmail.com
Outras Informações:
Registo Nº : 216/2011;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Atividades:
Bodyboard; Surf;
A S.B-O.- surf tem uma orientação para a prestação de serviços
na àrea do desporto. Nomedamente no surf e Bodyboard. Pode
também oferecer alojamentos através das suas parcerias.Assim
os nossos serviços são os seguintes: ensino de surf e bodyboard
a todos os niveis. Video correção. Surf trips.Surfcamps. Trabalho
fisico complementar.
As aulas de surf são feitas em Peniche/baleal. As surf trip são ao
sudoeste algarvio em grupos de mínino e max. de 4 pessoas.
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Madeira
Funchal
MadSea - Bodyboard & More

Travel One Portugal

Morada: Avenida da Madalena, 38 - 4º AC9020-329
Funchal / Madeira
Telefone: +351 966 107 010

Morada: Rua do Amparo, 26 9000-774 -Funchal

E-mail: info@madsea.pt Website: http://www.madsea.pt
Outras Informações:
Registo nº: 294/2015
Depende das condições marítimas / Atmosféricas
Atividades:
Parapente; Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf; Bicicleta;
Canoagem; Kayak; Observação de aves; Aluguer de motas de
água; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;

MADSEA - Bodyboard & More, dedica-se à promoção do
Bodyboard na Madeira. Convida os turistas e os madeirenses a
descobrirem ou a redescobrirem a ilha a partir do mar, vivendo
as emoções que esta vertente do surf propícia.
Desporto, surf, natureza, descontração e convívio entre amigos,
traduzem a proposta MADSEA para viver e descobrir a Madeira
genuína. Uma aposta na dinamização do Bodyboard e que
pretende contribuir para valorizar a região como local de
excelência para a modalidade e um destino obrigatório no roteiro
internacional da sua “tribo”.

Telefone: +361 291 707 280
E-mail: luis.pestana@travelone.pt Website:
https://www.travelone.pt/
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; Canoagem; Kayak; Karting; Vela; Orientação; Windsurf;
Kitesurf; Observação de aves; Equitação; Escalada; Paintball;
Moto 4; Rappel e Slide; Paraquedismo; Observação de geologia;
Montanhismo; Canyoning; Parasailing; Kayaksurf; Paddlesurf;
Trekking; Wakeboard; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

Venha visitar-nos e deixe que o sol, o mar, a beleza, o glamour e
o perfume deste país do Sul da Europa tomem conta de si. Férias
distintas, eventos, incentivos e experiências que vão fazê-lo
sonhar. Descubra um destino de qualidade com sabores,
fragrâncias e cores. Bem-vindo a Portugal!

Oferece aulas a partir de 40 euros, que incluem transporte,
aluguer de equipamentos e seguro, e BOXs MADSEA, vouchers
de uma, três ou cinco aulas que permitem usufruir de roteiros de
experiências por praias e locais “secretos”, onde os surfistas
nativos convivem e se encontram na crista das melhores ondas.

Ilha da Madeira
Lokoloko

Madeira New Wave

Morada: Rua D. Francisco Santana (Hotel
Galosol)9125-031 – Caniço de Baixo / Madeira
Telefone: +351 291 939 191

Morada: Rua Padre António Rosa Câmara, Edifícios Vale
Park, Bloco D, 5º BM9125-147 Caniço
Telefone: +351 965 157 151

E-mail: info.lokoloko.madeira@gmail.com Website:
http://www.lokolokomadeira.com

E-mail: madeiranewwave@gmail.com Website:
http://www.madeiranewwave.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;

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183.
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 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

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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atividades que oferecemos.
A Lokoloko garante diversidade e diversão, mas acima de tudo,
uma experiência única na Madeira.

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.

Porto e Norte
Caminha
Casa na Árvore
Morada: Lugar do Marco, Caixa Postal nº 34 4910-035
Arga de Baixo - Caminha
Telefone: +351 916 052 220 Fax: +351 22 145 40 36
E-mail: geral@casanaarvore.pt Website:
http://www.casanaarvore.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 351/2011;
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o
terreno; Aluguer de barcos; Canoagem; Karting; Vela;
Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf; Kitesurf; Observação de aves;
Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Paraquedismo; Rafting; Espeleologia; Canyoning; Aluguer de
motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
A empresa “Casa na Árvore – Consultadoria e Serviços de
Animação Turística” tem como conceito de base uma empresa
especialista em parques de aventura.
A CNA chamou a si novas competências, inovadoras no mercado
nacional, tendo como referência os padrões de qualidade e
referência internacionais da IAPA – International Adventure Park
Association.
Temos como valores a qualidade, segurança e diversão dos
nossos clientes.

Esposende
Dunar - Turismo e Lazer do Norte, Ldª.

OM Surfschool

Morada: Travessa Srª das Neves, 9 - Marinhas 4740-577
Esposende
Telefone: +351 253 963 331 - 968 680 025 Fax: +351
253 963 331
E-mail: dunarlazer@gmail.net Website:
http://www.dunar.pt

Morada: Praia de Ofir - Apúlia / Esposende

Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Bodyboard;
Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem;
Kayak; Karting; Orientação; Tiro ao alvo; Kitesurf; Equitação;
Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide; Rafting;
Montanhismo; Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de
bicicletas;

Telefone: +351 914 007 596
E-mail: ondamagna@gmail.com Website:
https://ondamagna.com/
Atividades:
Passeios pedestres; Bodyboard; Surf; Canoagem; Paddlesurf;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Portuguesa de Surf (FPS) desde 2007, é um projeto,
pedagogicamente orientado, de difusão e desenvolvimento do
SURF, desenvolvendo essencialmente a sua ação nas Praias de
Ofir, Apúlia e Esposende - Braga. Apresentamos-nos
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Somos uma empresa de animação turística, sediada em
Esposende, a operar no âmbito da pedagogia, desporto e
ecologia, zelando pela segurança e apoio permanente dos
clientes através do acompanhamento de uma equipa técnica
qualificada.
As nossas atividades têm como objetivo proporcionar
experiências e emoções adequadas à pessoas em particular e ao
grupo em geral.

devidamente credenciados com o Alvará de Animação Turística
nº 92/2021, e promovemos, ainda, a par das atividades surfistas,
o YOGA, o bodyboard, o paddle surf (SUP), entre outras
atividades que ligam bem com mar, sol, praia e muito boa onda
;).
Atualmente contamos com os seguintes serviços: Escola de Surf,
com aulas regulares para iniciantes, intermédios e avançados;
Campos de férias de Verão; Surf shop; Surf Camp (soluções para
alojamento); Orientação de estágios para alunos de Cursos
Profissionais; Programas pedagógicos, destinados a público
escolar, no âmbito desportivo, cultural e ambiental; Programas
de Team Building para empresas; e Festas de aniversário.

Gondomar
Passion in Douro, Atividades Turísticas e Eventos,
Unipessoal Lda.
Morada: Rua Fonte da Ocha, 189 4515-037 Covelo /
Gondomar
Telefone: +351 964 006 560 Fax: +351 229 996 751
E-mail: passionindouro@gmail.com Website:
http://www.passionindouro.com
Atividades:
Passeios de Barco; Bodyboard; Aluguer de barcos;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;

Desfrute do Iate Azimut 55 Evolution para Aluguer, Passeios,
Charter

Matosinhos
Surfaventura - Escola de Surf
Morada: Av. General Norton de Matos Praia de
Matosinhos (junto ao Vagas Bar) 4450-208 Matosinhos
Telefone: +351 963 156 441 - 963 898 095
E-mail: surfaventura@gmail.com Website:
http://www.surfaventura.com
Outras Informações:
Registo Nº : 364/2011
Atividades:
Bodyboard; Surf;

Escola de Surf, aulas e aluguer de material, Surfcamp, Surfaris,
Campos de Férias.

Ponte de Lima
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BorealisOn Trekking, Lda
Morada: Rua do Mormeiral, s/n - Rebordões Santa Maria
4990-750 Ponte de Lima
Telefone: +351 910 910 930
E-mail: ola@borealis.pt Website: http://www.borealis.pt
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem;
Kayak; Karting; Orientação; Kitesurf; Observação de aves;
Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Balonismo;
Paraquedismo; Observação de geologia; Montanhismo;
Espeleologia; Canyoning; Caça;

Borealis on Trekking: turismo de natureza, percursos pedestres,
workshops, gastronomia e vinhos, city breaks, touring e rotas.
A nossa missão é desenvolver experiências disruptivas e
inesquecíveis para as pessoas e as organizações, fazendo-as
orbitar entre si e com a Natureza, despertando sorrisos e
contribuindo para a sua felicidade. A nossa visão é chegarmos a
si, fazer com que os seus dias valham a pena! Os nossos valores
são vetorizados pela simplicidade, a criatividade e o dinamismo.
Operamos no Alto Minho (Ponte de Lima, Serra D'Arga, Parque
Nacional da Peneda Gerês), Porto, Douro, Caminhos de Santiago.

Porto
Douro Charter

Múltipla Escolha

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

Morada: Travessa de Salgueiros, 59

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;

4050-535 Porto

Telefone: +351 225 094 460 Fax: +351 225 094 460
E-mail: geral@multiplaescolha.net Website:
http://www.multiplaescolha.net
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bodyboard;
Surf; Bicicleta; Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo;
Observação de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Rappel e
Slide; Observação de geologia; Rafting; Montanhismo;
Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;

O ar livre no seu melhor! Venha viver Portugal!
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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Póvoa de Varzim
I surf Portugal
Morada: Avenida dos Banhos Setor 11 Praia do
Carvalhido 4490-407 Póvoa de Varzim
Telefone: +351 933 74 0932
E-mail: info@isurfportugal.com Website:
https://www.isurfportugal.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Atividades:
Bodyboard; Surf; Paddlesurf; Aluguer de bicicletas;

I surf Portugal é uma escola de surf e um surf camp situados no
Norte de Portugal no distrito do Porto. A escola de surf funciona
no Porto e na Póvoa de Varzim (meia hora do Porto) e é
destinada a todos: principiantes e níveis intermédios, adultos e
crianças, indivíduos ou grupos (empresas, festas de ano,
despedidas de solteiros, etc).
Também temos um surf camp na Póvoa de Varzim e em
Esposende onde terá férias de surf inesquecíveis. Vai aprender a
fazer surf, mas também disfrutar da comida muito boa do Norte
dePortugal, irá visitar a linda cidade do Porto, fazer yoga,
disfrutar da praia e ver o melhor pôr do dol de toda a Europa.
Pelo final da semana, terá experimentado o estilo de vida de um
surfista, aprendido as técnicas do surf, terá conseguido pôr-se de
pé na prancha e surfado.
Os nossos instrutores são todos surfistas experientes que falam
vários idiomas, eles escolhem a melhor praia no dia dependendo
das condições para que aprenda mais facilmente.
Veja o nosso website para mais informações e entrar em
contacto.

Santo Tirso
PortoNature
Morada: Rua 25 de Abril, 4444825-010 -Agrela Sts /
Santo Tirso
Telefone: +351 916 985 030
E-mail: info@portonature.pt Website:
http://www.portonature.pt
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Bodyboard; Surf; Todo o terreno; Canoagem; Karting;
Observação de aves; Moto 4; Rappel e Slide; Paraquedismo;
Observação de geologia; Rafting; Montanhismo; Canyoning;
Aluguer de motas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade auditiva;
Competências de atendimento: Incapacidade auditiva;

PortoNature tem ao seu dispôr serviços de tours e experiências
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na natureza no território a norte de Portugal com a sua
especialização na zona de Arouca.
Todos os nossos tours incluem transporte desde a cidade do
Porto, road trip to Arouca, phototour e caminhadas em percursos
pedestres ou montanha, com uma duração entre 8 a 12h terá
contacto com a natureza e as gentes locais, visitas a aldeias
remotas de beleza incomparável.
As nossas experincias de 1 dia incluem actividades como o
Canyoning, rafting, canoe trip, surf, bodyboard e paraquedismo.
O serviço de transporte de e para a cidade do Porto até á
actividade pretendida é assegurado pela PortoNature.
Para os que pretendem uma experiencia mais prolongada,
criamos as Experiencias On-demand, pacote de serviços á
medida pretendida no que se refere a tempo de estadia e
actividades pretendidas.
Venha descobrir esta beleza incomparável e tenha connosco
uma experiencia inesquecível.

Vila Praia de Âncora
Anchorpoint - Surf House & Surf School
Morada: Av. Dr. Ramos Pereira, 297 4910-547 Vila Praia
de Âncora
Telefone: +351 965 286 195
E-mail: info@anchorpoint-surfhouse.com Website:
http://www.anchorpoint-surfhouse.com
Atividades:
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Canoagem; Kayak; Paddlesurf;
Aluguer de bicicletas;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade auditiva; Competências de
atendimento: Incapacidade auditiva;

Anchor Point Surf House está localizada em Vila Praia de Âncora,
no norte de Portugal. É uma pequena vila com uma linda praia e
com um pequeno porto de pesca. A Surf House fica situada
mesmo em frente à praia, o que permite desfrutar de uma bela
vista sobre a praia, incluindo ver as condições do mar, sem
precisar sair de casa. Tem também um jardim, onde pode lavar e
guardar as suas pranchas de surf, relaxar e fazer um churrasco
com os amigos.

Vila Real
Bookindouro
Morada: Praceta Dom João Evangelista, 15000-538, Vila
Real
Telefone: +351 965 124 398
E-mail: info@bookindouro.com Website:
https://www.bookindouro.com/
Outras Informações:
Tours; Buggy Aventura; Pic-Nic Vínico; Stand Up Paddle;
Caminhada Aquática; Natação Águas Abertas
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Parapente; Bodyboard;
Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak; Vela;
Observação de aves; Equitação; Escalada; Rappel e Slide;
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Balonismo; Rafting; Canyoning; Trekking; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
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;

Bookindouro é uma plataforma agregadora de atividades e
experiências, criteriosamente selecionadas, feitas por pessoas
com diferentes percursos e vivências, mas que têm em comum o
profundo conhecimento e amor pelas regiões onde trabalham. A
autenticidade é palavra de ordem e uma das grandes prioridades
deste projeto.
Voltados para toda a região do Douro desde Miranda até ao
Porto e para Trás-os-Montes, estão disponíveis mais de 80
Experiências distribuídas por 30 tipos de atividades, sendo o
contacto direto com a natureza o denominador comum.
Há variadíssimas propostas, com diferentes propósitos mas que
se tocam entre si na singularidade da Região do Douro. Os
programas vão desde uma hora até Tours de um dia completo,
alguns deles exclusivos da Bookindouro. Pode fazer um passeio
pedestre na companhia do Burro de Miranda ou um Passeio de
Balão na Região de Foz Côa. Pode ainda ser aventureiro e
embarcar numa experiência de Rafting ou de Natação em Águas
Abertas no Rio Douro, ou simplesmente relaxar a bordo de um
Veleiro, ou num Piquenique Vínico preparado na hora com o
Douro como pano de fundo.
Estando presente em três Patrimónios Mundiais da Humanidade
classificados pela UNESCO e em quatro Parques Naturais que são
muitíssimo importantes e valiosos para toda a Região, o respeito
e a preocupação em causar o mínimo impacto no Património, na
Fauna e na Flora são fatores primordiais.
Conheça todas as experiências disponíveis em
www.bookindouro.com
Natureza & Experiências Imersivas no Porto e Região do Douro,
Portugal | Por Terra | Por Ar | Por Água
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