Atividades
Boca do Lobo - Desporto e Aventura

Discover All Nature

Morada: Caminho Nedeo, Rua da Lomba, 42 3740-213
Sever do Vouga
Telefone: +351 960 464 802

Morada: Lisboa

E-mail: boca.do.lobo.eventos@gmail.com Website:
http://www.bocadolobo.pt
Outras Informações:
Teambuilding, dinamicas de grupo, jogos tradicionais
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno;
Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak; Karting; Orientação; Tiro
ao alvo; Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Rafting;
Montanhismo; Canyoning; Paddlesurf; Trekking; Aluguer de
bicicletas;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora; Competências de
atendimento: Incapacidade motora;

O contato com a natureza na tua aventura radical.

Parque Aventura Cova da Baleia
Morada: Avenida Senhora da Lapa - Barreiralva2640-114
Mafra
Telefone: +351 969 008 368
E-mail: info@covadabaleia.com Website:
http://www.covadabaleia.com
Outras Informações:
Registo nº: 489/2014
Arborismo, Canopy Tour
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Parapente; Observação de fauna
e flora; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Kayak; Orientação; Tiro ao
alvo; Kitesurf; Observação de aves; Equitação; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Paraquedismo; Montanhismo; Aluguer
de motas de água; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;

O Parque Aventura Cova da Baleia tem atualmente 55.000m2
dedicados ao Lazer, Aventura e Entretenimento ao Ar Livre,
sempre com excelentes condições de Segurança e Conforto para
todos os nossos clientes. Desenvolvemos Programas para
Escolas, Empresas, Grupos, Familias, Escuteiros, Festas de
Aniversário, Comemorações Especiais e Campos de Férias para
participantes a partir dos 6 anos.

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;

Telefone: +351 918 294 019
E-mail: disallnat@discoverallnature.pt Website:
http://www.discoverallnature.pt
Outras Informações:
Registo nº: 16/2015
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak;
Orientação; Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Montanhismo;
Espeleologia; Canyoning;

Somos uma organização especializada em actividades de
animação turística, direcionada para todos os setores.
Somos licenciados pelo Turismo de Portugal, com o Registo
Nacional dos Agentes de Animação Turística ( RNAAT 16/2015),
para atividades de Turismo de Natureza.
O nosso trabalho destaca-se pela qualidade, diversidade e
segurança, proporcionando práticas de aventura, entretenimento
e contacto íntimo com a natureza. Todas as nossas atividades
são personalizadas, oferecendo momentos de lazer e aventura
para todos.
Pelos mistérios de Sintra aos segredos da Arrábida, pelas falésias
do Ocidente e Oriente, pelos contos e lendas, sinta aromas,
sabores e texturas, viva a nossa terra e cultura.

QueluzTur – Agência de Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua Direita de Massamá, 100 A 2745-751
Massamá
Telefone: +351 21 430 08 60 Fax: +351 21 437 12 66
E-mail: geral@queluztur.pt Website:
http://www.queluztur.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 808/1996;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Parapente;
Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos;
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Karting; Vela; Orientação; Tiro ao alvo;
Windsurf; Kitesurf; Observação de aves; Esqui; Snowboard;
Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Balonismo; Observação de geologia; Rafting; Montanhismo;
Espeleologia; Canyoning; Hidrospeed; Aluguer de motas; Aluguer
de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Com 18 anos de existência, a QueluzTur está localizada em
Massamá e Queluz, somos uma agência de viagens
independente, logo podemos oferecer os produtos turísticos que
melhor se adequam a cada cliente.
Dispomos de um departamento dedicado à organização de
grupos, festas, incentivos, promoções de produtos e serviços,
almoços e jantares temáticos, circuitos de jipe ou mini-bus,
actividades lúdicas, elaboração de eventos específicos para
empresas ou grupos fechados, uma vez que nos encontramos
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Aluguer de motas de água; Caça; Hidrospeed; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;

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
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
Cartaxo
Quinta do Gaio de Baixo - Soc. Turismo no espaço
Rural, Lda
Morada: Quinta do Gaio de Baixo

2070-213 Cartaxo

Telefone: +351 243 770 943 Fax: +351 243 770 349
E-mail: quintagaio@mail.telepac.pt;
psantoslima@quintagaio.com Website:
http://www.quintagaio.com
Outras Informações:
Registo Nº : 51/2006;
Atividades:
Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação de fauna e flora;
Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak;
Karting; Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves;
Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Balonismo; Observação de geologia; Canyoning; Caça; Asa delta;
Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
A Quinta do Gaio é um espaço para eventos no Ribatejo Cartaxo. O nosso espaço permite realizar todo o tipo de eventos
desde almoços, conferencias, formações, realização de
atividades outdoor e indoor. "divino, profano e Caseiro"

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

Estremoz
Paladares e Aventuras Lda
Morada: Rua Francisco Manuel Cardoso, 23 7100-026
Estremoz
Telefone: +351 912 322 911 Fax: +351 268 891 040
E-mail: geral@paladareseaventuras.com Website:
http://www.paladareseaventuras.com
Outras Informações:
Registo Nº : 84/2009;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Observação de cetáceos; Bicicleta; Todo o
terreno; Canoagem; Kayak; Karting; Orientação; Tiro ao alvo;
Observação de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4;
Rappel e Slide; Balonismo; Observação de geologia; Rafting;
Montanhismo; Espeleologia; Canyoning; Caça; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
A Paladares e Aventuras é uma empresa especializada na
organização de eventos e Animação Turística. Sedeada em
Estremoz no Alentejo, iniciou a sua atividade com o objetivo de
dinamizar, a oferta e comercialização de eventos temáticos e de
circuitos turísticos locais e regionais. Trabalhamos em estreita
parceria com os nossos clientes, dispondo de diversas soluções
para o período de festas e feiras e outros eventos.
Estamos a falar do serviço de animação diversa que dispomos
para todas as idades, nomeadamente, acompanhamento e
organização de excursões, teambuilding, campos de férias,
animação de festas e feiras, passeios pedestres, em bicicleta,
em bicicleta elétrica, em moto, em jipe tt, arruadas, insufláveis,
trampolins, autocarros, som e luz profissional, parede de
escalada, tiro com arco e besta, canoagem, paintball, pinturas
faciais, jogos tradicionais, entre muitas outras soluções que pode
encontrar na nossa pagina Web ou simplesmente enviando-nos
um email..
Poderemos também estudar parcerias na organização dos V.
eventos com vista a obter mais valias interessantes para ambas
as partes.
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Évora
Desafio Sul

TurAventur - Aventura e Turismo, Ldª.

Morada: Quinta do Mocho - Bº. Espadas

7000-172 Évora

Telefone: +351 266 758 431 - 964 392 397 Fax: +351
266 758 433
E-mail: desafiosul@desafiosul.pt Website:
http://www.desafiosul.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 80/2002;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Canoagem; Orientação; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide;

Morada: Quinta do Serrado - Senhor dos Aflitos
7000-173 Évora
Telefone: +351 266 743 134 - 266 758 642 Fax: +351
266 758 641
E-mail: turaventur@turaventur.com Website:
http://www.turaventur.com
Outras Informações:
Registo Nº : 17/2002;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak;
Orientação; Tiro ao alvo; Escalada; Rappel e Slide;
Fundada em 1990, TurAventur - Aventura e Turismo é uma
empresa especializada na organização de atividades de
animação no campo do turismo de natureza e aventura e do
turismo cultural.
Em cenários de reconhecida qualidade patrimonial que
proporcionam, em simultâneo, um descanso repousante e a
aventura da descoberta, os incentivos TurAventur desenvolvem
o espírito de equipa e os laços interpessoais combinando
atividades diversas com vários graus de dificuldade, através da
criação de situações de desafio e competição amigável, sempre
coroadas por gostosos momentos de convívio e prazer
gastronómico.

Gavião
Clube Trilho - Aventura & Lazer
Morada: Orbitur Montargil - EN 2 7425-017 Montargil
Telefone: +351 241 631 057 Fax: +351 242 901 220
E-mail: clube.trilho@orbitur.pt Website:
http://www.clubetrilho.com
Outras Informações:
Registo Nº : 204/2011;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Canoagem; Tiro ao alvo; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Canyoning;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Venha viver momentos de pura diversão com a adrenalina do
Clube Trilho, agora com novas instalações no Parque Orbitur
Montargil. Temos uma equipa técnica reforçada, monitores
especializados e todo o equipamento necessário para a prática
de desporto aventura em segurança. Escolha entre as diversas
atividades que temos para lhe oferecer ou solicite um programa
Aventura especialmente preparado para si. Temos pacotes
disponíveis para grupos (15 pax), escolas, famílias despedidas
de solteiro e muito mais.
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Grândola
Passeios & Companhia, Ldª.
Morada: Rua 22 de Janeiro, 2A - Bairro do Isaías
7570-156 Grândola
Telefone: +351 269 476 702 - 968 084 584 Fax: +351
269 476 702
E-mail: passeios.comp@netcabo.pt Website:
http://www.passeiosecompanhia.com
Outras Informações:
Registo Nº : 8/2003
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta;
Orientação; Observação de aves; Escalada; Paintball; Rappel e
Slide; Aluguer de bicicletas;

Somos uma empresa de Animação Turistica que possui como
principais atividades os passeios pedestres, Bicicleta, Tours
Turísticos, Alugueres de Bicicletas, manobras de cordas, entre
outras. Temos como principal propósito a valorização turística
das regiões visitadas, bem como o Turismo de Natureza como
forma de as conhecer. Caracterizamo-nos pela personalização
dos serviços prestados e pela excelente equipa e recursos
técnicos que estão ao dispor de quem connosco parte à
descoberta.

Moura
Sports 4 U
Morada: Largo José Maria dos Santos, nº 3-C 2º7860-008 Moura
Telefone: +351 965 560 613 - 966 649 683
E-mail: info@sports4u.org Website:
http://www.sports4u.org
Outras Informações:
Registo Nº : 58/2004;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Canoagem; Tiro ao alvo; Escalada;
Rappel e Slide;

Portalegre
Tempo Sem Fim - Atividades Turísticas Lda
Morada: Avenida da Estremadura Espanhola, 2 F
7300-051 Portalegre
Telefone: +351 245 366 076
E-mail: geral@temposemfim.pt Website:
http://www.temposemfim.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 212/2011;
Atividades:
Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação de fauna e flora;
Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Orientação; Tiro ao alvo;
Observação de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Rappel e
Slide; Balonismo; Observação de geologia; Espeleologia; Caça;
Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Vocacionada para o setor do turismo a Tempo Sem Fim
Atividades Turísticas.Lda consolida a sua intervenção e
posicionamento no mercado através dos seguintes serviços,
como a Rota do Tempo direcionada para a vertente da Animação
Turística; a Organização de Eventos e Congressos; Marketing e
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Design Turístico e Turismo Criativo para a vertente da cultura,
arte e do artesanato Alentejanos, através da implementação de
sistemas de identidade de marcas e gestão de produtos
turísticos e promoção do património local, proporcionando aos
nossos clientes um leque integrado de ações, produtos e
serviços.

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
Outras Informações:
Registo Nº : 46/2009;
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;

Vila Nova de Milfontes
SudAventura, Animação Turistica Ldª.
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
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.

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

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

A XPTO Marketing e Serviços é uma empresa de animação
turística que apresenta soluções á sua medida, contribuindo com
o dinamismo, inovação e diferenciação que procura.
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Monchique
Monchique Alternativtour - Animação Turística
Morada: Quinta Relvinhas - Apartado 122 8550-374
Monchique
Telefone: +351 282 913 204 - 96 500 43 37 Fax: +351
282 911 405
E-mail: alternativtour@mail.telepac.pt Website:
http://www.alternativtour.com
Outras Informações:
Registo Nº: 22/2003
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta;
Canoagem; Observação de aves; Rappel e Slide;

Monte Gordo
Riosul - Viagens e Turismo, Ldª.
Morada: Rua Tristão Vaz Teixeira, 15-C 8900-470 Monte
Gordo
Telefone: +351 281 510 200 Fax: +351 281 510 209
E-mail: comercial@riosultravel.com Website:
http://www.riosultravel.com
Outras Informações:
Registo Nº: 511/1986;
Atividades:
Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação de fauna e flora;
Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Karting; Orientação; Tiro ao
alvo; Equitação; Paintball; Rappel e Slide; Balonismo;
Paraquedismo; Espeleologia; Aluguer de motas; Aluguer de
bicicletas;
Com uma frota de 10 jeeps Land Rover, 75 bicicletas (Btt e
asfalto), 10 canoas e uma embarcação com lotação para 150
pessoas, a Riosul dedica-se à promoção de um Portugal
diferente, com percursos em vários pontos do país, mas em
especial na zona do Rio Guadiana, Serra Algarvia e Alentejo.
Desde 1986, a Riosul, Viagens e Turismo, Ldª apoia um projeto
pioneiro em Portugal dedicado à organização e operação de
circuitos ambientais e aventura (em viaturas todo-o-terreno e de
barco) no Rio Guadiana e no interior Algarvio, oferecendo um
produto diferente e alternativo ao turismo de praia a que o
Algarve sempre esteve ligado.

Portimão
Outdoor-Tours.com, Lda.
Morada: Sítio das Boiças, EN125 8500-132 Mexilhoeira
Grande
Telefone: +351 282 969 520 / 916 736 226
E-mail: info@outdoor-tours.com Website:
http://www.outdoor-tours.com
Outras Informações:
Registo Nº: 61/2007;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Orientação; Observação de aves; Escalada;
Rappel e Slide; Observação de geologia; Montanhismo; Aluguer
de motas; Aluguer de bicicletas;
A OUTDOOR-TOURS.Se trouxer colegas, amigos ou familiares, a
sua segurança e o seu divertimento são importantes para
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nós.COM, Lda traz-lhe a melhor experiência de aventuras ao ar
livre no Algarve. Com o nosso serviço pessoal & a nossa
verdadeira hospitalidade vai sentir o melhor do interior de
Portugal. Veja o nosso website e não hesite em contactar-nos em
qualquer altura se tiver mais dúvidas sobre a sua estadia no
Algarve.

Açores
Ilha de Santa Maria
Santaventura
Morada: Rua Dr. Luis Bettencourt, 40 9580-529 Vila do
Porto - Santa Maria
Telefone: +351 296 883 299 / 96 23 11 865 Fax: +351
296 883 299
E-mail: santaventura@oniduo.pt
Outras Informações:
Batismo de mergulho;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Parapente; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Karting; Tiro ao alvo; Equitação; Escalada; Paintball;
Rappel e Slide; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;

Ponta Delgada
Picos de Aventura - Animação e Lazer, lda
Morada: Hotel Marina Atlantico Av. João B. Mota Amaral
9500-150 Ponta Delgada - São Miguel
Telefone: +351 296 283 288 Fax: +351 296 283 291
E-mail: geral@picosdeaventura.com Website:
http://www.picosdeaventura.com
Outras Informações:
Passeios de Jipe, Passeios a cavalo, Natação com golfinhos,
Team Building, Eventos;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos; Bicicleta;
Canoagem; Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves;
Equitação; Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Canyoning;
A vocação da Picos de Aventura assenta no desenvolvimento de
serviços no âmbito da animação turística e exploração marítimo
- turística. Nesse sentido, proporciona a prática de atividades
desportivas em espaços naturais, com o intuito de promover a
recreação e o lazer, numa lógica de respeito e preservação da
natureza.

Centro de Portugal
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Águeda
Margens - Desporto e Aventura
Morada: Zona Industrial Norte - Apartado 3046
3754-901 Barrosinhas (ÁGUEDA)
Telefone: +351 234 648 571 Fax: +351 234 648 572
E-mail: margens@margens.pt Website:
http://www.margens.pt
Outras Informações:
Nº de registo: 85/2002;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Tiro ao
alvo; Paintball; Rappel e Slide; Montanhismo;
Nascida em 1990, a Margens Desporto & Aventura conta já com
mais de 10 anos de experiência na área do desporto e animação,
privilegiando a vertente desportiva e de aventura mas com um
rigoroso respeito pelo meio ambiente.
Apostando na qualidade e segurança dos participantes e
procurando a resposta mais adequada às suas necessidades, a
Margens possui um Gabinete que é responsável pela conceção
de cada ação de acordo com as necessidades e perfil do cliente.
A Margens Desporto e Aventura organiza a prática das diversas
atividades individualmente ou enquadradas em programas de
duração variada (de algumas horas a vários dias) e que poderão
integrar diversas atividades.

Coimbra
Adventure Riders

Geoaventura - Atividades de Lazer e Desporto, Ldª.

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;

Morada: Rua D. João I, nº 35 - Avial

3040 Coimbra

Telefone: +351 919 485 976 - 914 982 651 Fax: +351
232 961 865
E-mail: geral@geoaventura.pt Website:
http://www.geoaventura.pt
Outras Informações:
Nº de registo: 52/2003;
Atividades:
Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Orientação; Tiro ao alvo;
Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Rafting; Canyoning;
Sediada na zona de Coimbra, a Geoaventura organiza atividades
de desporto aventura nesta região, com destaque para a
canoagem no Rio Mondego e Barragem da Aguieira.
Disponibiliza também aulas de iniciação à escalada na formação
rochosa conhecida como Livraria do Mondego em Penacova, com
acompanhamento individualizado e profissional, que garante o
máximo de segurança.
As condições da região permitem a montagem de slides, rappel
suspenso ou em rocha, tirolesas e ponte de paralelas. Estes
sistemas de transposição poderão ser combinados com qualquer
uma das outras atividades propostas pela Geoaventura.
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Constância
Pontaventura - Turismo e Natureza, Ldª.
Morada: Rua Cabral Moncada n.º 102250-040 Constância
Telefone: +351 960 338 359
E-mail: carlos.silverio@pontoaventura.pt Website:
http://www.facebook.com/PontAventura/
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Bicicleta; Canoagem;
Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada; Paintball; Rappel e
Slide;

Fugir da rotina diária é o mote ideal para partir à aventura na
nossa companhia!
Connosco pode desfrutar da natureza e vivê-la de forma
segura. Gostamos de proporcionar experiências únicas, originais
e com uma enorme diversidade. Os nossos programas são
pensados e testados previamente e sempre enquadrados por
uma equipa experiente.
A nossa criatividade não tem limites, contacte-nos para em
conjunto elaborarmos a sua Grande Aventura.

Covilhã
Animactiva

Turistrela - Turismo da Serra da Estrela, S.A.

Morada: Rua Zeca Afonso, Lt. C, nº13, R/c Esq. 6200-220
Covilhã
Telefone: +351 967 896 755

Morada: Centro Cívico, Edifício CTT, 3º Piso 6200-073
Covilhã
Telefone: +351 275 334 933 Fax: +351 275 325 400

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

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

Outras Informações:
Registo Nº : 47/2011;
Atividades:
Passeios pedestres; Parapente; Bicicleta; Todo o terreno;
Canoagem; Kayak; Karting; Orientação; Tiro ao alvo; Observação
de aves; Esqui; Snowboard; Equitação; Escalada; Paintball;
Rappel e Slide; Balonismo; Paraquedismo; Observação de
geologia; Montanhismo;
A Animactiva é uma empresa de atividades desportivas e de
animação de eventos.

Outras Informações:
Nº de registo: 9/2003;
Atividades:
Pesca lúdica; Passeios pedestres; Parapente; Observação de
fauna e flora; Bicicleta; Canoagem; Orientação; Tiro ao alvo;
Observação de aves; Esqui; Snowboard; Equitação; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Observação de geologia; Montanhismo;
Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
A Empresa Turismo da Serra da Estrela, Turistrela, S.A., existe há
mais de 30 anos e detém a concessão da exploração do Turismo
e Desportos no Parque Natural da Serra da Estrela, tendo a seu
cargo a única Estância de Esqui em Portugal, localizada na Torre,
no centro do Parque Natural, no concelho de Seia, a 2000m de
altitude.

Sedeada na Covilhã e formada por uma equipa de licenciados e
animadores socioculturais, temos como principal área de
intervenção a Serra da Estrela e Cova da Beira.
Assim sendo, os objetivos da nossa empresa passam pela
realização de eventos desportivos e de animação bem como
eventos turísticos e de animação turística que permitam aos
participantes poder desfrutar do enorme valor ecológico,
patrimonial e cultural da nossa região.
Além destas áreas principais de intervenção, a empresa
Animactiva também se ocupa da gestão de infraestruturas
desportivas, possuindo neste momento um ginásio na Covilhã e
um Parque Infantil na Estância de Ski Vodafone.

A estância dispõe de instalações modernas, com todas as
infraestruturas de apoio necessárias e sofisticados
equipamentos: novos meios mecânicos de última geração, um
sistema de identificação de forfaits dos mais modernos na
Europa e um inovador processo de produção de neve artificial
que permite assegurar 120 a 150 dias de neve por ano.
No Parque Natural da Serra da Estrela é também possível
praticar outras atividades de desporto de aventura como
Passeios Pedestres, a cavalo ou em veículos todo-o-terreno, AcroBungy, visitas guiadas ao Parque Natural, pesca desportiva e
ornitologia.
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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.

Figueira da Foz
Capitão Dureza
Morada: Rua Dr. José Francisco Nico, 4-3º Esqº
3081-801 Figueira da Foz
Telefone: +351 919 079 852 - 914 929 407 Fax: +351
239 912 614
E-mail: info@capitaodureza.com Website:
http://www.capitaodureza.com
Outras Informações:
Nº de registo: 12/2002;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Canoagem; Orientação; Tiro ao
alvo; Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Rafting;
A Capitão Dureza existe desde 1995 com a sua sede na Figueira
da Foz e trabalha em todo o país com especial incidência na
zona Centro-Norte.
Reconhecendo as diferentes necessidades e expectativas das
pessoas que procuram este tipo de atividade aventura, os
participantes sentir-se-ão integrados num grupo em que o
companheirismo e a boa disposição geral imperam.
Uma equipa de profissionais experientes conta com a supervisão
de técnicos credenciados pelo C.E.F.D. (Centro de Estudos e
Formação Desportiva), com monitores da Escola Nacional de
Montanha, monitores de Águas Bravas pela British Canoe Union,
nadadores salvadores do ISN e formados em suporte básico de
vida.
O material utilizado está na vanguarda em termos de
refinamento técnico e qualidade e é certificado pelas normas
técnicas europeias de segurança. Investindo desde sempre na
formação, na segurança e na qualidade, a Capitão Dureza
empenha-se em continuar o trabalho de qualidade que já
desenvolvem há muitos anos de atividade.
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Góis
Trans Serrano – Aventura, Lazer e Turismo, Lda.
Morada: Bairro de São Paulo, 2

3330-304 Góis

Telefone: +351 235 778 938 - 966 217 787 Fax: +351
235 778 938
E-mail: geral@transserrano.com Website:
http://www.transserrano.com
Outras Informações:
Nº de registo: 24/2003
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta; Todo
o terreno; Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo;
Observação de aves; Escalada; Paintball; Rappel e Slide;
Montanhismo; Canyoning;

A Trans Serrano é uma empresa de animação turística sediada
em Góis numa região de montanhas e rios deslumbrantes a
poucos quilómetros das principais vias rodoviárias nacionais.
Presta serviços de animação turística relacionados com o
desporto aventura: canoagem (descidas dos rio Alva, Douro,
Mondego, Tejo e Zêzere), paintball, caminhadas, btt , orientação,
slide, rapel, escalada, pontes (tirolesa, paralela e outras) e tiro
ao alvo. As atividades podem ser enquadradas em
multiactividades e em fins de semana de aventura. Organiza
ainda colónias de férias para crianças e jovens e atividades para
grupos escolares e viagens de finalistas.
A Trans serrano disponibiliza um pacote de animação cultural
que inclui programas de cariz etnográfico, histórico e
gastronómico tais como a Rota do Azeite, a Rota da Farinha e da
Broa, a Rota do Queijo, da Cabra e da Chanfana, a Rota do Sal, a
Rota do Baixo Mondego, a Rota do Vidro e a Rota do Mármore,
entre outras.

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

Ílhavo
Outdoor Feelings
Morada: Rua do Casal, 73 3830 - Ílhavo
Telefone: +351 917 691 896 / 966 380 535
E-mail: outdoorfeelings@gmail.com Website:
http://www.facebook.com/outdoorfeelings
Outras Informações:
Registo nº: 361/2014;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Montanhismo; Canyoning;

Na nossa companhia irá encontrar uma diversidade de novos
conceitos com os quais se poderá encontrar e vivênciar novas e
fabulosas experiências...
Conhecimento, experiência e segurança na promoção de
atividades promovendo a auto-superação, desenvolvimento do
espírito de equipa, capacidade de comunicação, estratégia,
liderança e um único objecivo, satisfação!

Leiria
Cordastrong Unipessoal, Lda.
Morada: Carameleiro 3260-308 Figueiró dos Vinhos
Telefone: +351 917 777 126 Fax: +351 236 551 356
E-mail: geral@cordastrong.pt Website:
http://www.cordastrong.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 50/2006;
Atividades:
Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o
terreno; Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Esqui aquático; Rafting; Montanhismo;
Canyoning;
As atividades por nós propostas, para além do seu principal
objetivo – o total divertimento/animação por parte dos nossos
clientes - pretendem igualmente promover o desenvolvimento
pessoal (psicológico, físico, emocional, saúde, social) através
dum variado conjunto de opções desportivas e não só, que
pretendemos colocar ao Seu dispor, sendo cada uma destas
orientadas por pessoas formadas e experientes, de modo a
proporcionar as metodologias e pedagogias mais indicadas para
os distintos grupos que nos solicitem.
Consideramos relevante mencionar que as atividades serão
desenvolvidas tendo em conta três aspetos fundamentais: a total
satisfação dos clientes, a segurança e a preservação dos
espaços.
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Lourinhã
Animesalus

Experience Sport

Morada: Avenida de Moçambique Armazém 1 - Vale
Medo 2530-111 Lourinhã
Telefone: +351 91 757 84 33 Fax: +351 261 423 876

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

E-mail: animesalus@hotmail.com Website:
http://www.animesalus.com
Outras Informações:
Nº de registo: 60/2008;
Atividades:
Passeios pedestres; Surf; Bicicleta; Canoagem; Orientação; Tiro
ao alvo; Windsurf; Snowboard; Paintball; Rappel e Slide; Rafting;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Organizamos todo o tipo de eventos e festas particulares.

tudAventura
Morada: Rua da Lagoa, 34 - Vimeiro 2530-819 Lourinhã
Telefone: +351 966 237 772 Fax: +351 261 985 212
E-mail: tudaventura@gmail.com
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta;
Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves; Equitação;
Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Observação de geologia;
Montanhismo; Espeleologia; Trekking; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Outras Informações:
Nº de registo: 67/2007;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Parapente; Observação de fauna e flora; Bodyboard; Surf;
Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak; Karting; Vela;
Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf; Kitesurf; Esqui; Snowboard;
Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide; Balonismo; Rafting;
Montanhismo; Espeleologia; Canyoning; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
A Experience Sport desenvolve atividades de Aventura e
Outdoor, especialista na Região Oeste de Portugal, assente nas
experiências que a natureza nos reserva. Onde o equilíbrio entre
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!!!

Vive a História Que Gostavas De Contar.

Lousã
DNA, Desporto, Natureza e Aventura

NatureLousã-Turismo e Aventura

Morada: Av. São Silvestre, 35 - 1º Andar 3200-203 Lousã

Morada: Vale Pereira do Areal 3200-129 Lousã

Telefone: +351 964 016 797 / 916 404 108

Telefone: +351 913 848 757 / 919 697 701

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

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

Outras Informações:
Registo Nº : 27/2011;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta;
Canoagem; Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves;
Escalada; Rappel e Slide; Observação de geologia; Montanhismo;
Espeleologia; Canyoning;

Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta; Todo
o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak; Orientação;
Escalada; Rappel e Slide; Montanhismo; Canyoning; Aluguer de
bicicletas;

A NatureLousã é uma empresa de Animação Turistica sediada na
Serra da Lousã e cuja Missão é partilhar convosco todo este
mundo, a historia e as histórias desta serra.
Seja num passeio a pé por levadas e veredas, de btt por
horizontes intermináveis ou single tracks desafiantes, de 4x4 por
aceiros e lameiros, num canyoning selvagem, de kayak rio
abaixo, num rapel ou slide vencendo desniveis antes escalados
ou simplesmente para relaxar numa praia fluvial deserta,
contem com a NatureLousã nessa aventura.
Através da NatureLousã-Turismo e Aventura, todas as aventuras
com que sonham, são possíveis.
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Venham aventurar-se e conhecer a Serra da Lousã com quem
melhor a conhece.

Mortágua
Aventuris
Morada: Beco de S. Paulo, nº 6 - Vila Nova
3450-348-Mortágua
Telefone: +351 963 542 439
E-mail: geral@aventuris.com.pt Website:
http://www.aventuris.com.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 3/2011;
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem;
Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves; Paintball; Rappel e
Slide; Observação de geologia; Montanhismo; Canyoning;
Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Caminhadas, Bicicletas de turismo, Rent-a-Bike, Canoagem,
Canyoning e visitas culturais. Somos o vosso parceiro
profissional em Portugal!

Nazaré
Adventure By You
Morada: Rua Mouzinho de Albuquerque 6A - 1ª Andar
2450-255 Nazaré
Telefone: +351 262 562 107 Fax: +351 262 562 109
E-mail: geral@adventurebyyou.pt Website:
http://www.adventurebyyou.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 72/2009;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Parapente; Observação de fauna e flora; Observação de
cetáceos; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de
barcos; Kayak; Karting; Vela; Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf;
Kitesurf; Observação de aves; Snowboard; Equitação; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Balonismo; Esqui aquático;
Paraquedismo; Observação de geologia; Montanhismo;
Espeleologia; Aluguer de motas de água; Asa delta; Aluguer de
motas; Aluguer de bicicletas;
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

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

16/45

Óbidos
Campo Aventura
Morada: Moinho do Pagador - Olho Marinho 2510
Óbidos
Telefone: +351 262 968 870 - 919 352 998 Fax: +351
262 968 853
E-mail: geral@campoaventura.pt Website:
http://www.campoaventura.pt
Outras Informações:
Nº de registo: 1/2002;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada;
Rappel e Slide; Espeleologia;
Na Campo Aventura, o trabalho de equipa baseia-se num
conjunto de valores perfeitamente intemporais como a
solidariedade, o espírito de entreajuda, amizade, o convívio e o
gosto pela natureza.
A Campo Aventura promove atividades de ar livre tão diversas
como a escalada, os jogos, a espelologia e a BTT, entre muitas
outras. Para isso, contam com uma equipa de técnicos em
diversas áreas, quer sejam atividades físicas quer pedagógicas.

Penacova
Sport Margens - Organização de Eventos
Desportivos, Ldª.
Morada: Av. 5 de Outubro, 1

3360-191 Penacova

Telefone: +351 917 511 406 / 915382878
E-mail: sportmargens@net.sapo.pt Website:
http://sportmargens.pt/
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak;
Orientação; Tiro ao alvo; Escalada; Paintball; Rappel e Slide;
Montanhismo; Aluguer de bicicletas;

Vocacionada para o turismo activo e sedeada na vila de
Penacova (aprox. 25 km de Coimbra), a Sport Margens vem
promovendo e diversificando serviços de animação turística e
desporto-aventura.
A nossa empresa tem como objetivo despertar o teu espirito de
aventura e levar-te a desfrutar da beleza da natureza que nos é
envolvente.

Porto de Mós
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Quinta da Escola
Morada: Estrada das Grutas - Covão do Poço
Alvados
Telefone: +351 911 905 859 / 249 849 291

2480-034

E-mail: info@quintadaescola.com Website:
http://www.quintadaescola.com
Outras Informações:
Registo Nº : 60/2012;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta;
Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves; Escalada; Rappel
e Slide; Observação de geologia; Montanhismo; Espeleologia;
Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
A Quinta da Escola é um Centro de Educação Ambiental,
localizado em pleno Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros (PNSAC), dispomos de diversas atividades que
permitem aos participantes um contacto direto com a Natureza.
Temos à disposição Atividades de Educação Ambiental, Passeios
de Burro, com ou sem carroça, Ateliês de Olaria e atividades
lúdicas e radicais, como escalada, slide, rappel, tiro com arco,
entre muitos outros.

Sertã
Trilhos do Zezere Organização de Eventos
Turisticos Lda
Morada: Rua José Tavares nº 33 - 35 6100-561 Pedrogão
Pequeno- Sertã
Telefone: +351 236 244 956 - 919 675 275 - 969 397
334 Fax: +351 236 244 956
E-mail: trilhos_zezere@netcabo.pt Website:
http://www.trilhos-zezere.com
Outras Informações:
Registo Nº : 39/2003;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Karting; Orientação; Tiro ao alvo; Observação
de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Rafting; Montanhismo; Espeleologia; Canyoning; Aluguer de
motas de água; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
A Trilhos do Zêzere organiza eventos turísticos e desportos de
aventura na Natureza, dispondo de veículos todo-o-terreno com
capacidade para 23 pessoas.
Todos os fins de semana promovem-se caminhadas e passeios
pedestres para grupos com um mínimo de 15 pessoas.
A Trilhos do Zêzere dispõe de seguro de responsabilidade civil e
de acidentes pessoais por participante, bem como seguro de
ocupantes nos seus veículos.
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Sever do Vouga
Desafios, Desporto e Aventura, Ldª.

Turnauga - Turismo e Lazer

Morada: Vila Fria, Silva Escura 3740-343 Sever do
Vouga
Telefone: +351 234 556 619 - 966 033 259 - 919 977
101 Fax: +351 234 556 693
E-mail: informacoes@desafios-lda.pt Website:
http://www.desafios.pt

Morada: Lugar da Lomba, Apartado 116, Pessegueiro do
Vouga 3740-909 Sever do Vouga
Telefone: +351 234 597 052 - 967 092 026 / 7 Fax:
+351 229 542 468
E-mail: info@turnauga.net; turnauga@turnauga.net
Website: http://www.turnauga.net

Outras Informações:
Nº de registo: 16/2001;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem;
Orientação; Tiro ao alvo; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e
Slide; Canyoning;
A Desafios, Desporto & Aventura, Ldª. foi criada por uma equipa
de técnicos licenciados em Ciências do Desporto e de Educação
Física, em junho de 1995, com a preocupação de se afirmar pela
qualidade do serviços que presta na área de Animação Turística
e desportos de aventura.

Outras Informações:
Nº de registo: 41/2002;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem;
Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Rafting; Canyoning;
A Turnauga é constituída por uma equipa que preza o contacto
com a Natureza e todos os seus elementos, de uma forma
salutar e não agressiva.

A Desafios apresenta uma ampla oferta de atividades de
desporto de aventura combinada com alojamento e refeições,
permitindo usufruir de um ou mais dias de lazer e turismo, em
locais de grande beleza natural, nomeadamente os concelhos de
Arcos de Valdevez, São Pedro do Sul e Sever do Vouga.
Os clientes têm também a oportunidade de construir o seu
próprio programa de acordo com os seus objetivos e
necessidades.

Os locais onde desenvolvem as atividades são criteriosamente
selecionados e possuem características singulares que os tornam
ideais para a prática do Turismo Aventura.
Dispõe de uma equipa especializada, com um conhecimento
profundo das atividades que coordena, com anos de prática e de
formação contínua. A Turnauga pode ser considerada uma
equipa dinâmica onde a primeira prioridade é a plena satisfação
de todos aqueles que a procuram.

A segurança é o fator que mais preocupa a Desafios, pelo que
investe fortemente em formação, equipamentos e conhecimento
exaustivo do meio em que desenvolve as atividades.

Tomar
Templar - Rotas e Destinos Turísticos, Ldª.
Morada: Alameda 1 de Março - Ctº. Comercial
Templários, Loja 309 2300-431 Tomar
Telefone: +351 249 323 414 Fax: +351 249 323 493
E-mail: templar@mail.telepac.pt Website:
http://www.templar.online.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 909/1997;
Atividades:
Mergulho; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Orientação; Tiro
ao alvo; Windsurf; Esqui; Escalada; Rappel e Slide; Esqui
aquático; Rafting;
A Templar é uma empresa de prestação de serviços
complementares de apoio ao turismo, sediada no centro do país,
numa zona pioneira nos desportos de aventura em Portugal.
Alcanena, Ferreira do Zêzere, Ourém, Tomar, Torres Novas e Vila
Nova da Barquinha, são alguns dos pontos de partida das
atividades que a Templar propõe.
Aventura, Desporto, Cultura e Natureza são ingredientes que
fazem desta atividade uma autêntica descoberta. Desenvolvem
programas de aventura completos e eventos outdour em várias
regiões de Portugal, de acordo com o desejo do cliente, em
particular no Algarve, Peniche, Castelo de Vide, Serra da Estrela,
Gerês, Açores e Madeira.
A Templar dispõe de uma equipa de técnicos, monitores e
animadores com formação específica, muitos deles de nível
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superior, garantindo o melhor acompanhamento possível em
cada atividade.

Tondela
Sportnatura, Lda.
Morada: Rua Dr. Abel de Lacerda3475-031 Caramulo
Telefone: +351 916 440 506 / 916 440 306 / 916 440 477
Fax: +351 232 860 200
E-mail: info@sportnatura.pt Website:
http://www.sportnatura.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 188/2011;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta; Todo
o terreno; Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo;
Observação de aves; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Rafting; Montanhismo; Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de
bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Sportnatura foi pensada e criada por um grupo de pessoas que
adora a natureza, gosta de vencer desafios e que possui o Knowhow necessário para partilhar consigo sensações e emoções
únicas e irrepetíveis.
Venha à descoberta de uma montanha de emoções pela Terra,
Ar e Água.
Viva os diversos programas que temos para si.

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

ZêzereTrek

Morada: Praia Fluvial do Penedo Furado 6110 Vila De Rei

Morada: Rua Dr. João Germano Neves da Silva, 21 - 2.º
Frente6110-219 Vila de Rei
Telefone: +351 934 877 160

Telefone: +351 91 108 56 49
E-mail: info@escolaaventura.com Website:
http://www.escolaaventura.com
Outras Informações:
Nº de registo: 2/2004;
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno;
Canoagem; Orientação; Equitação; Rappel e Slide; Rafting;
Montanhismo; Espeleologia;

E-mail: zezeretre@zezeretrek.com Website:
http://www.zezeretrek.com
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta; Todo
o terreno; Orientação; Observação de aves; Equitação; Escalada;
Rappel e Slide; Observação de geologia; Montanhismo;
Espeleologia; Canyoning;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;

A ZêzereTrek é uma Empresa de Animação Turística, criada em
2015, com o objetivo de oferecer uma abordagem diferenciadora
às atividades de Animação Turística, apoiada em duas vertentes:
na personalização dos serviços prestados e na integração de
elementos originais na sua oferta turística.
Operando a partir de Vila de Rei (o Centro Geodésico de
Portugal), a ZêzereTrek tem como área de atuação a área de
influência do Rio Zêzere e da Albufeira do Castelo do Bode, bem
como os Parques Naturais da Serra da Estrela e do Tejo
Internacional. Sendo estas zonas de grande valor ambiental e
cultural, apostamos na oferta de experiências de vivência desses
meios rurais e naturais, proporcionando aos nossos clientes a
participação em tarefas tradicionais envolvendo as gentes locais
e/ou a realização de atividades em Natureza, desde percursos
temáticos interpretativos até experiências de sobrevivência em
meio natural.
Como nota final, a ZêzereTrek possui já certificação de Turismo
de Natureza e a marca Natural.PT. Por outro lado, estando
integrada na rede das Aldeias do Xisto, e partilhando da sua
filosofia de promoção do desenvolvimento desse território,
temos também já a marca de parceiro das Aldeias do Xisto.

Viseu
Complexo Desportivo Príncipe Perfeito/Radical Park
Morada: Urbanização da Misericórdia, Ranhados 3500 895 Viseu
Telefone: +351 232 469 102 Fax: +351 232 449 169
E-mail: desportosprincipeperfeito@visabeiraturismo.com;
radicalpark@visabeiraturismo.com Website:
http://www.complexodesportivoprincipeperfeito.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 76/2002;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Karting; Orientação; Tiro ao alvo;
Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Aluguer de motas; Aluguer de
bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Complexo Desportivo Príncipe Perfeito: Este complexo, situado
em Cabanões, complementa uma diversificada oferta desportiva
com atividades ao ar livre e instalações interiores polivalentes.
Possui um parque aquático com piscina e escorregas, piscina
interior, campos de ténis, campos de squash, ginásios, bar e
esplanadas.
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Radical Park:
É um espaço dedicado ao desporto, diversão e lazer, oferecendo
inúmeras actividades para adultos e crianças. Tendo como
objetivo promover a prática de atividades de aventura aventura,
o Radical Park proporciona experiências gratificantes a nível
lúdico, formativo e competitivo, privilegiando o bem-estar e o
contacto com a natureza.

Lisboa Região
Amadora
U Tours Lda - Animação Turistica
Morada: Avenida de Ceuta, 25

2700-188 Amadora

Telefone: +351 21 492 87 61 Fax: +351 21 492 87 61
E-mail: geral@utours.pt Website: http://www.utours.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 65/2008;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Parapente;
Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos;
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak;
Karting; Vela; Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf; Kitesurf;
Observação de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4;
Rappel e Slide; Balonismo; Esqui aquático; Paraquedismo;
Observação de geologia; Rafting; Montanhismo; Espeleologia;
Canyoning; Parasailing; Asa delta;
U Tours é o seu parceiro de turismo pessoal volante, e de
Turismo Empresarial, que lhe proporciona as melhores rondas
pelos melhores locais e que o leva ainda ao seu local de eleição
e escolha. Temos para empresas um serviço completo de
animação e eventos. Vela neste site como nos encontrar, os
preços, o booking on line e reservas. Descubra Portugal e os
seus maravilhosos premium spots descontraido e disfrutando só
do momento. Disfrute e deixe o resto connosco.

Cascais
Cascais Ambiente

Guincho Adventours - Animação Turística Lda

Morada: Complexo Multiserviços da Câmara Municipal de
CascaisEstrada de Manique, nº1830 - Alcoitão2645-138
Alcabideche
Telefone: +351 214 604 230 Fax: +351 214 604 242

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

E-mail: atividadesnatureza@cascaisambiente.pt Website:
http://www.cm-cascais.pt
Outras Informações:
Registo Nº 94/2013 Passeio Interpretativo Quinta do Pisão,
Aluguer de Segway e Btt, Pista de Arvorismo, Passeios de Burro,
Tiro com Arco, Percurso pela Zona de Interesse Biofísico das
Avencas.;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta;
Rappel e Slide;

Cascais, um território para descobrir. Um terço do concelho de
Cascais situa-se em área protegida, integrada no Parque Natural
de Sintra-Cascais (PNSC) e na Rede Natura 2000. Cascais é um
concelho com uma paisagem rica e diversificada e disponibiliza
um conjunto de atividades ao ar livre entre o mar e a serra,
possibilitando o contacto direto com a natureza e o envolvimento
dos visitantes em experiências que se traduzem no

Telefone: +351 914471918 Fax: +351 214869700
E-mail: guinchoadventours@gmail.com Website:
http://www.guinchotours.net
Outras Informações:
Registo Nº : 78/2008;
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;
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
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conhecimento dos valores naturais e culturais desta região. As
atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Cascais
visam servir de forma integrada o turismo de
natureza/ecoturismo,contribuindo para a conservação dos
valores naturais e pretendem constituir-se como uma
experiência única e inesquecível para o participante.

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.

Costa de Caparica
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.

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!

Outras Informações:
Registo Nº : 93/2012;
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;
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
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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:
Nº de registo: 54/2004;
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;
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.

V. Potier - Animação Turística, Ldª.
Morada: Av. Conde de Valbom, nº 74 - 2º, sala A
1050-069 Lisboa
Telefone: +351 21 797 81 79 Fax: +351 21 797 29 82

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.

NaturWay
Morada: Praça de Alvalade, 9 - 5.4 1700-037 Lisboa
Telefone: +351 21 391 80 90 Fax: +351 21 012 74 19
E-mail: geral@naturway.pt Website:
http://www.naturway.pt
Outras Informações:
Nº de registo: 53/2005;
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Observação de cetáceos; Bicicleta; Todo o terreno;
Canoagem; Kayak; Orientação; Observação de aves; Escalada;
Rappel e Slide;
A Naturway nasceu da vontade de desenvolver uma empresa
eficiente, dinâmica e flexível, capaz de gerar soluções
adequadas e inovadoras na área da Motivação e incentivos de
equipas com Campanhas Motivacionais, Formação Indoor e
Outdoor, Programas de Cliente Mistério, Ações de Charme,
Comunicação e Imagem ou simples Ações de Teambuilding, em
estreita parceria com o Cliente, transformamos pessoas e
conseguimos resultados.

E-mail: geral@vpotier.com Website:
http://www.vpotier.com
Outras Informações:
Registo Nº : 49/2002;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno; Orientação; Tiro ao
alvo; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide; Balonismo;
Rafting; Montanhismo;
A V. Potier é uma empresa de gente animada e divertida,
vocacionada para a promoção de atividades turísticas, culturais
e desportivas.
Ao longo do ano promovem programas de caráter variado,
monitorados por uma equipa experiente. Na companhia dos seus
familiares ou amigos, partilhe atividades ao ar livre e de convívio
saudável com a natureza. Venha passar momentos inesquecíveis
no mundo do desporto de aventura e desfrute das magníficas
paisagens que Portugal lhe oferece.
Todas as atividades têm o acompanhamento de profissionais
competentes e técnicos especializados (guias, motoristas,
monitores e animadores desportivos) oferecendo assim um
serviço de qualidade e em plena segurança.
Dê uma folga ao stress, esqueça as preocupações e os dias
cinzentos... e venha daí!
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Loures
AZ Radical, Lda

Nómadas - Turismo de Aventura, Ldª.

Morada: Campo Aventura - NATURA PARQUE AZR Parque
Municipal do Cabeço de MontachiqueEstrada de
Ribas2670-731 Fanhões
Telefone: +351 915 263 767

Morada: Rua São Salvador da Baía, nº 5 4º Dto 2670-501
Loures
Telefone: +351 21 097 07 40 - 96 504 42 02 - 91 928
93 35 Fax: +351 219 821 193
E-mail: geral@nomadas.pt Website:
http://www.nomadas.pt

E-mail: naturaparque@azimuteradical.pt Website:
http://azimuteradical.pt
Outras Informações:
Registo nº: 236/2012 ;
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;

Outras Informações:
Nº de registo: 66/2003;
Atividades:
Passeios pedestres; Parapente; Observação de fauna e flora;
Bicicleta; Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Rafting; Montanhismo; Canyoning;
Desde 1997 que partimos à descoberta de novos mundos neste
planeta fantástico onde ainda há tanto para descobrir. Aventurese Connosco.

A AZIMUTE RADICAL é uma empresa que se dedica diariamente
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
Megacampo
Morada: Avenida do Megacampo Lugar da Romã /
Sobral da Abelheira 2640-615 Mafra
Telefone: +351 21 383 01 11 Fax: +351 21 487 60 89
E-mail: eventos@megacampo.com Website:
http://www.megacampo.com
Outras Informações:
Registo Nº : 3/2005;
Atividades:
Observação de fauna e flora; Bicicleta; Orientação; Tiro ao alvo;
Observação de aves; Escalada; Paintball; Rappel e Slide;
A marca Megacampo foi usada em 1998 na abertura do primeiro
Parque de Paintball, em Sobral da Abelheira, Portugal, a 35
minutos de Lisboa. Considerado como o maior Parque de
Paintball da Península Ibérica e um dos melhores na Europa, com
12 cenários de jogo diferentes dispersos em 40 hectares de área
propositadamente construído para a organização de atividades
“Outdoor”, o primeiro Megacampo deu o mote para os próximos
parques: Campos e zonas de Segurança excecionais com
localizações perto das grandes cidades. Seis anos mais tarde foi
aberto o segundo parque na zona de Madrid que atualmente se
situa, desde 2007, em Collado Mediano a 35 minutos de Madrid.
Conhecidos pela qualidade de cenários, os parques Megacampo
são fruto de uma atenção cuidada pelos melhores detalhes de
qualidade cinematográfica e uma preocupação constante pela
segurança e divertimento dos participantes. Alguns dos êxitos
são a organização de festas particulares, eventos para
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empresas, torneios das mais conceituadas Ligas Ibéricas de
Paintball e Big Games com mais de 600 jogadores. Alguns dos
cenários obrigatórios: Wild West Village, Forte Apache, Iraque,
Arenas de Sup’airball entre outros.

Moita
Wind - Centro de Actividades de Montanha
Morada: Rua Eduardo Mondelane Loja 44 2835-116 Baixa
da Banheira / Moita
Telefone: +351 210 848 878 Fax: +351 218 014 854
E-mail: geral@sam-cam.com Website: http://www.samcam.com
Outras Informações:
Registo Nº : 38/2011 ;
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Parapente; Bicicleta; Canoagem;
Orientação; Escalada; Rappel e Slide; Rafting; Montanhismo;
Espeleologia; Canyoning;
Somos uma equipa de instrutores e praticantes com alta
qualificação técnica - oficial (Federação Portuguesa de Voo Livre
/ Escola Nacional de Montanhismo / Federação Portuguesa
Orientação / PADI / Centro de Estudos e Formação Desportiva), e
muitos anos de actividades no mundo da exploração da natureza
e AVENTURA. A experiência desta equipa passa pela participação
em muitas ações (expedições e outros eventos ) únicas e
reconhecidas nacional e mundialmente.

Oeiras
Desafio Global - Eventos, Atividades Outdoor &
Motivação
Morada: Rua Diogo de Couto, 1-B 2799-537 Linda-aVelha
Telefone: +351 21 414 9 540 Fax: +351 21 414 9 560
E-mail: geral@desafio-global.pt Website:
http://www.desafio-global.pt
Outras Informações:
Nº de registo: 12/2004;
Atividades:
Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Paintball; Rappel e Slide;
Rafting;

VITAMINAR - VitaminAventura
Morada: Rua Adriano José da Silva, 20C 2770-004 Paço
de Arcos / Oeiras
Telefone: 351 915 057 048
E-mail: vitaminaventura@gmail.com Website:
http://www.vitamina.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 265/2012;
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Observação de fauna e flora;
Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Canoagem;
Vela; Orientação; Windsurf; Observação de aves; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Observação de geologia; Montanhismo;
Canyoning; Hidrospeed;
Inserida na empresa VITAMINAR, a VitaminAventura é um
departamento de organização de eventos - desporto e aventura
que proporciona aos seus clientes uma vasta oferta de
atividades nos mais diversos locais. Nascemos da vontade de
estar em permanente atividade na natureza e pela procura do
equilibrio nos desafios naturais que encontramos. Somos uma
empresa jovem que se destaca pela conduta e cultura
profissional onde a inovação e a segurança têm um papel
fundamental.

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

26/45

Palmela
Arrábida Aventuras
Morada: Estrada dos Barris, km 6 - Apartado 39
2951-901 Palmela
Telefone: +351 212 352 406 - 917 885 057 Fax: +351
212 352 406
E-mail: arrabidaventura@mail.telepac.pt Website:
http://www.arrabida-aventuras.com
Outras Informações:
Nº de registo: 16/2002;
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de cetáceos;
Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Orientação; Tiro ao alvo;
Equitação; Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Balonismo;
Paraquedismo; Espeleologia;
A Arrábida Aventuras procura proporcionar momentos
inesquecíveis de convívio e aventura num panorama de grande
beleza. As atividades são desenvolvidas em diferentes graus de
dificuldade, desde principiantes até peritos, num espírito de
respeito pelo ambiente e pela natureza. Os participantes são
sempre acompanhados por uma equipa de monitores prontos a
ajudar e aconselhar.
Segurança é o lema da Arrábida Aventuras. Têm o Seguro de
Responsabilidade Civil extracontratual obrigatório e todos os
clientes são cobertos por um Seguro de Acidentes Pessoais.

Sesimbra
Vertente Natural
Morada: Porto de Abrigo de Sesimbra Loja nº 6 2970
Sesimbra
Telefone: +351 210 848 919 - 918 200 723
E-mail: info@vertentenatural.com Website:
http://www.vertentenatural.com
Outras Informações:
Registo Nº : 41/2004;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Observação de
fauna e flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Observação de
aves; Escalada; Rappel e Slide; Observação de geologia;
Montanhismo; Espeleologia; Canyoning; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
O verdadeiro lazer tem sabores únicos, respira natureza, inspirase de aventura e paisagens irrepetíveis.
Sesimbra possui uma enorme riqueza cultural e ambiental por
revelar. Locais menos visitados, refúgios de fauna e flora
variadas, desde a Costa até à Serra. Escarpas e caminhos
antigos, passando pelas espécies marítimas e as tantas aves, tão
ricas quanto raras. E quantas lendas, tanta História... nos fortes
ou nas pegadas de dinossauros. Dar a conhecer tudo isto de uma
forma equilibrada e divertida é o projeto da Vertente Natural.
Com todas as questões de logística e segurança garantidas,
basta seguir viagem, atravessar conteúdos, cultura, beleza e
calma. Aceite este convite ao descanso mais inteiro no contacto
direto com a Natureza.
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Setúbal
InArrábida
Morada: Rua Álvaro Castelões, 76 2900-214 Setúbal
Telefone: +351 919 442 488 / 265 429 876
E-mail: geral@inarrabida.pt Website:
http://www.inarrabida.pt
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Parapente; Observação de fauna e flora; Observação de
cetáceos; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Vela; Orientação; Observação de aves;
Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Paraquedismo; Observação
de geologia; Montanhismo; Espeleologia; Paddlesurf; Trekking;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual;
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade motora;

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

Sintra
Caminhos da Natureza - Turismo da Natureza, Lda.

Go2Cintra®

Morada: Rua 7 de Junho, nº 58, Leceia 2730-174
Barcarena
Telefone: +351 962 543 288 / 89 / 98 Fax: +351 212 426
674
E-mail: info@caminhosdanatureza.pt Website: http://ww
w.portugalnaturetrails.com;http://www.caminhosdanatur
eza.pt;http://www.bikemadridlisbon.com

Morada: Rua Veiga da Cunha, 282710-627

Outras Informações:
Nº de registo: 19/2005
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta;
Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada; Rappel e Slide;
Rafting; Montanhismo; Canyoning;

Novos espaços… Novas sensações… Venha descobri-los
connosco!
A razão da nossa existência consiste em proporcionar, às
pessoas que gostem de conviver e de praticar atividades ao ar
livre e em ambientes de natureza, as melhores atividades de
aventura em contacto com o meio natural. Fazemos questão que
as nossas atividades sejam muito mais que umas simples férias
ou uma forma de passar o tempo. Privilegiamos os grandes
ambientes naturais e pretendemos que as nossas atividades
sejam uma descoberta de novas sensações relacionadas com a
Natureza, com Desafios, Paisagens, Pessoas, Cultura, Historia,
Gastronomia, Fauna e Flora.
A nossa política de atuação passa por uma atitude responsável e
profissional ao nível da qualidade no serviço e da satisfação dos
participantes e colaboradores em toda a nossa linha de atuação.
Defendemos e apostamos num projeto com ética, com práticas

Telefone: +351 917 855 428
E-mail: geral@go2cintra.com Website:
http://go2cintra.com
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;

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.

Naturexperience - Stayout, Lda.
Morada: Bar da Praia, Baleal s/nº 2520-6192520-619
Peniche
Telefone: +351 963 707 469 - 917 418 643
E-mail: info@naturexperience.pt Website:
http://www.naturexperience.pt
Outras Informações:
Registo nº 152/2013
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que protegem e defendem o meio ambiente e com um
relacionamento interpessoal que valoriza as pessoas.

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

Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Bodyboard; Surf;
Bicicleta; Canoagem; Kayak; Vela; Orientação; Tiro ao alvo;
Windsurf; Kitesurf; Escalada; Paintball; Rappel e Slide;
Montanhismo; Espeleologia; Canyoning;

A Naturexperience é uma empresa que surge de um sonho de
longa data dos seus fundadores, Edgar Duarte e João Amado
Vaz. Ambos licenciados em Desporto de Natureza e Turismo
Activo pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior, entraram
na aventura de ter uma empresa focada na excelência do
serviço prestado. Para além de ser uma equipa multidisciplinar,
a Naturexperience tem como principal ponto de diferenciação o
facto de ser a primeira escola de Kayaksurf em Portugal,
contando igualmente com actividades com mais visibilidade
como o Surf ou Stand Up Paddle.

Madeira
Funchal
Adventure Kingdom
Morada: Estrada da Eira do Serrado Nº 38BSanto Antonio
9020-156 FunchalMadeira
Telefone: +351 968 101 870 Fax: +351 291 600 796
E-mail: geral@madeira-adventure-kingdom.com Website:
http://www.madeira-adventure-kingdom.com
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Observação de fauna e flora;
Observação de cetáceos; Bicicleta; Todo o terreno; Observação
de aves; Equitação; Escalada; Rappel e Slide; Observação de
geologia; Montanhismo; Canyoning;
Adventure Kingdom trata-se de uma empresa de animação
turística, destinada a dar a conhecer os aspetos etnográficos da
nossa Ilha não só ao turismo externo, mas também ao turismo
interno . Esta nasceu do sonho de promover a ilha não
unicamente pela sua beleza mas também pela sua cultura.
Pretendemos satisfazer os nossos clientes, para que estes
regressem aos nossos serviços e à nossa ilha, tendo como
objetivo primordial a divulgação da nossa “Pérola do Atlântico”.
Assim sendo, um dos lemas da empresa é “Come and return” –
Vir e voltar, representado no logotipo da empresa por um
bomerangue.
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Ilha da Madeira
EPIC Madeira

Lokoloko

Morada: Caminho Velho do Covão, Lote 1, Casa B
9325-310 Estreito de Câmara de Lobos / Madeira
Telefone: +351 964 866 700 / 963 096 980 / 961 471 756

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

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

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

Outras Informações:
Registo nº: 35/2014 Multi Atividades e Team Building para
grupos de incentivos;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Parapente; Observação de fauna e flora; Observação de
cetáceos; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Observação de
aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Observação de geologia; Montanhismo; Espeleologia; Canyoning;
Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;

Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Parapente; Observação de fauna e flora; Observação de
cetáceos; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Kayak; Karting; Windsurf;
Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Observação de geologia;
Canyoning; Parasailing; Paddlesurf; Trekking; Aluguer de
bicicletas;

A EPIC Madeira® é uma empresa jovem, composta
maioritariamente por Guias da Natureza, formados na
Universidade da Madeira, como tal, estão capacitados para
transmitir aos seus clientes informações fidedignas de nível
superior, contribuindo assim para uma melhor prestação de
serviços.

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.

Esta empresa foi criada com o intuito de se assumir como uma
alternativa distinta na abordagem às atividades de animação
turística, nomeadamente através da forte incidência em
atividades pioneiras e inéditas na região, e elevando as já
existentes através da comprovada experiência dos seus
integrantes.

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.

Caminhar pelas Levadas, Observar de Cetáceos, Jeep safaris,
Surfar ou Voar de Parapente fazem parte da extensa lista de
atividades que oferecemos.
A Lokoloko garante diversidade e diversão, mas acima de tudo,
uma experiência única na Madeira.

A par da inovação que apresenta, a grande aposta da EPIC
Madeira® passa pela disponibilização de atividades e serviços
de qualidade, para tal, possui protocolos internos que garantem
aos seus clientes uma experiência de nível superior.
A segurança desempenha um fator preponderante na qualidade,
deste modo, a EPIC Madeira® assegura protocolos de segurança,
emergência e contingência ímpares, meticulosamente
elaborados. Não obstante os protocolos próprios, possui ainda
ligações estritas aos serviços de emergência.
A EPIC Madeira® disponibiliza aos seus clientes os melhores
materiais e equipamentos do mercado, sendo os mesmos
submetidos periodicamente a inspeções e manutenções de
segurança por forma a garantir o seu bom funcionamento. Todo
o material de vestuário ou têxtil, é sujeito a um tratamento de
desinfeção anti bacteriano após cada utilização.
Aliado a todos estes fatores encontra-se o inolvidável amor e
carinho que nutrem os guias da EPIC Madeira® pela sua ilha, e
em particular pela sua exuberante natureza, proporcionando
desse modo vivências e experiências épicas a todos os nossos
clientes.

Porto e Norte
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Alfândega da Fé
Mapaventura, Desporto e Animação Turistica Lda
Morada: Quinta da Tapada 5350-042 Alfândega da Fé
Telefone: +351 919 124 766 / 279 106 823 Fax: +351
279 106 823
E-mail: vitorbebiano@hotmail.com / info@mapaventura.pt
Website: http://www.mapaventura.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 2/2008;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Karting; Orientação; Tiro ao alvo; Observação
de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Rafting; Montanhismo; Caça; Aluguer de motas; Aluguer de
bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
A Mapaventura criada em 2003, com sede na Vila de Alfândega
da Fé, em pleno coração do Nordeste Transmontano, é uma
empresa especializada no planeamento e organização de
eventos desportivos de animação e atividades de aventura.
A nossa ação desenrola-se essencialmente no concelho de
Alfândega da Fé, desenvolvendo trabalhos em espaços urbanos
e naturais, com atividades atrativas e plenas de emoção,
seguindo uma filosofia baseada na qualidade e segurança.
No Nordeste Transmontano promovemos atividades de aventura
para grupos e empresas, trabalhando em estreita parceria com
as mais prestigiadas unidades hoteleiras, proporcionando, a
quem nos visita, momentos únicos e cheios de emoção.
A nossa missão é Satisfazer o Cliente e contribuir para o seu bem
estar físico, psíquico, e social, com uma Equipa de profissionais à
altura. Procuramos continuamente a satisfação do cliente,
ganhando a sua confiança e assumindo o compromisso da
prestação de serviços de excelência. Apresentamos soluções
inovadoras com uma equipa criativa, com espírito de iniciativa,
flexibilidade e antecipação.
Zelamos pela transparência, ética e cidadania em toda a nossa
ação e actuação empresarial. Lideramos uma equipa
responsável, experiente, com conhecimento e talento e
motivada para o desempenho das suas funções.

Alijó
Ecoevasão, Desporto e Aventura na Natureza, Lda
Morada: Lugar das Canadas S/N

5070-201 Carlão - Alijó

Telefone: +351 259 658 051 / 962 807 517
E-mail: geral@ecoevasao.pt Website:
http://www.ecoevasao.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 91/2009;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta;
Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada; Paintball;
Moto 4; Rappel e Slide; Rafting; Montanhismo; Canyoning;
Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
A Ecoevasão é uma empresa de Animação Turística sediada em
Trás-os-Montes na aldeia de Carlão – Alijó. Realizamos atividades
de paintball e de aventura para particulares, empresas e
instituições com programas adequados aos objetivos de cada
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grupo, sempre com garantia de um serviço com simpatia,
diversão e profissionalismo. Pretendemos dar resposta à procura
crescente por um turismo ao ar livre em espaços naturais, onde
a fuga ao stress do dia a dia se reflete na busca do regresso às
origens. Temos como missão proporcionar experiências
gratificantes num contexto lúdico ou formativo, promovendo o
bem-estar físico, psíquico, e social, com uma Equipa que se
caracteriza pelo seu profissionalismo, dinamismo e espírito
radical, que aposta no desporto de aventura e no contacto com a
natureza, com a máxima qualidade e segurança.

Arcos de Valdevez
Centro Aventura
Morada: Lugar de Casal, lote 3 - Parada 4970-262 Arcos
de Valdevez
Telefone: +351 258 518 303 Fax: +351 258 518 303
E-mail: info@centroaventura.pt Website:
http://www.centroaventura.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 68/2007;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Aluguer de barcos; Canoagem;
Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada; Paintball; Rappel e
Slide; Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Especializada na organização de serviços de animação turística e
aventura.
Prestamos serviços personalizados dirigidos a Empresas
(teambuilding, formação outdoor, challenger empresas), Escolas
e Grupos.
Respondemos aos desafios lançados pelos amantes da natureza
e desportos de aventura, proporcionando experiências
inesquecíveis aos que pretendem descobrir os seus próprios
limites e fomentar o espírito de grupo.

Barcelos
Gallus Tours - Alsicelos Unipessoal Lda.
Morada: Travessa das Pontes, 61 - Tamel S.
Veríssimo4750-755 Barcelos
Telefone: +351 934 581 248
E-mail: geral@gallustours.com Website:
http://www.gallustours.com
Outras Informações:
Atividades de Moto-turismo; Provas gastronómicas, Provas de
Vinhos, Workshops
Atividades:
Passeios pedestres; Parapente; Observação de fauna e flora;
Bicicleta; Todo o terreno; Orientação; Tiro ao alvo; Observação
de aves; Equitação; Escalada; Moto 4; Rappel e Slide;
Observação de geologia; Montanhismo; Trekking; Aluguer de
bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;

A Gallus Tours surge do gosto pela área do turismo e pela
paixão, que os criadores da marca, têm pela região do Minho. A
empresa está situada na cidade de Barcelos, a chamada
“princesa do Minho”, bem no centro desta região.Foi criada no
sentido de desenvolver uma oferta turística real, transparente,
enquadrada com a realidade da região e com a finalidade de
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diversificar a oferta do setor, nesta área geográfica. Atuamos
nas seguintes localidades: Barcelos, Braga, Esposende, Vila Nova
de Famalicão, Guimarães, Vila do conde, Póvoa de Varzim, Vila
Verde, Amares, Terras de Bouro e Porto. Prestamos serviços
para o turismo, nomeadamente, animação turística, organização
de feiras e eventos, consultoria em turismo e restauração.
A missão da Gallustours é desenvolver, de forma sustentável,
produtos e serviços do setor turístico que criem valor
acrescentado para os seus clientes, colaboradores e meio
envolvente, sendo reconhecida por todos como uma mais-valia
para a região onde atua.
A visão da nossa empresa é ser líder de mercado no Minho,
através da comercialização de produtos e serviços turísticos,
contribuindo assim para o desenvolvimento da região e dos
demais intervenientes neste setor.
Quanto aos objetivos da GallusTours, estes são: Superar as
expectativas dos nossos clientes; Garantir a sustentabilidade da
empresa; Contribuir, em termos ambientais, para a
sustentabilidade do setor; Desenvolver em todos os
intervenientes ligados à empresa, uma responsabilidade
social/ambiental, no desenvolvimento das suas atividades.

Braga
100DestinosAventura

Limiteaventura

Morada: Rua Nuno de Morais, 113 Cave Direita
4710-331 Braga
Telefone: +351 253 612 599 / 916 248 496 / 964 502
818
E-mail: geral@100destinosaventura.com Website:
http://www.100destinosaventura.com

Morada: Praceta Bispo D. Pedro, 4 - 2º trás
Nogueira / Braga
Telefone: +351 919 032 689

Outras Informações:
Registo Nº : 218/2012;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem;
Orientação; Tiro ao alvo; Escalada; Paintball; Rappel e Slide;
Rafting; Montanhismo; Canyoning;
A 100DestinosAventura trabalha na área da organização e apoio
de eventos desportivos, operando em todo o país, mas com
principal incidência na zona Norte, e com monitores e
equipamento credenciados para a prática da atividade.
Com uma estrutura organizacional vocacionada para as
necessidades do cliente, a 100DestinosAventura disponibiliza
soluções personalizados com os mais altos critérios de
qualidade. Para isso o nosso lema é a qualidade, o
profissionalismo e a responsabilidade social, uma vez que o
corpo humano sente-se bem com o movimento, que dá prazer e
estimula a criatividade.

Nó D'Oito
Morada: Alameda do Fujacal, 413-3º Esq.4705-096 Braga
Telefone: +351 969 065 991 - 964 083 463 Fax: +351
229 957 113
E-mail: info@nodoito.com Website:
http://www.nodoito.com
Outras Informações:
Nº de registo: 18/2005;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Canoagem; Orientação; Tiro ao
alvo; Escalada; Paintball; Rappel e Slide;

4700

E-mail: tobarbosa@gmail.com Website:
http://www.limiteaventura.com
Outras Informações:
Registo Nº : 250/2010;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno; Kayak; Orientação;
Tiro ao alvo; Esqui; Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Rafting;
Montanhismo; Espeleologia; Canyoning; Hidrospeed;
É uma empresa de animação turística, sedeada no autocarrobar,
lugar de cruzamento entre o rio Homem e Cávado, ficando a 5
minutos da cidade de Braga. A principal atividade é o Desporto
de Aventura, trabalhando na promoção e organização de
eventos desportivos e de lazer.
As nossas atividades dirigem-se para a organização de eventos
para empresas, feiras, turismo de habitação, instituições,
associações, grupos de particulares, etc. que pretendam
momentos inesquecíveis de convívio e aventura, em segurança.
A nossa empresa não funciona apenas no verão, realizando
também múltiplas atividades nos meses mais frios, todas no
âmbito de aproximação do ser humano com a natureza.
Apresentamos os mais variados produtos, com diferentes
objetivos, desde insufláveis, divulgação aérea, atividades dentro
e fora do nosso espaço de trabalho, podendo ser realizada
individualmente ou em grupo.
Temos diversos Programas de Aventura que se desenvolvem,
preferencialmente na Região Norte, com a possibilidade
tratarmos de todos os aspetos logísticos relacionados com as
atividades a desenvolver pelo nosso Cliente.
Temos como principal objetivo recorrer a atividades ao ar livre
fora do comum, para possibilitar o incremento de uma melhor
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qualidade de vida por parte dos utentes, proporcionando meios
de diversão durante todo o ano.
Todas as atividades tem o acompanhamento de especialistas na
área em questão. A segurança é primordial, sendo
cuidadosamente estudada, minimizando os riscos para uma
maior satisfação do cliente.
Possuímos uma equipa de monitores qualificados, de meios
operacionais e de equipamentos de segurança, que significam
qualidade e tranquilidade para os participantes.

Bragança
Infotrilhos - Informática e Turismo, Ldª.

Montesinho Aventura

Morada: Av. das Forças Armadas, Lote 64-R/C Dtº
5300-440 Bragança
Telefone: +351 273 322 810 Fax: +351 273 322 810

Morada: Rua do Meio 5300-542 Montesinho
(BRAGANÇA)
Telefone: +351 273 919 007

E-mail: geral@infotrilhos.com ; turismo@infotrilhos.com
Website: http://www.infotrilhos.com

E-mail: montesinhoaventura@mac.com Website:
http://www.montesinhoaventura.com

Outras Informações:
Nº de registo: 52/2004;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno; Orientação; Tiro ao
alvo; Paintball; Rappel e Slide;

Outras Informações:
Nº de registo: 46/2006;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem;
Orientação; Tiro ao alvo; Paintball; Rappel e Slide;

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.
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Celorico de Basto
Emotions
Morada: Rua Dr. Baltazar Rebelo de Sousa, Ed. Galeria
Nova, 17 4890-377 - Celorico de Basto
Telefone: +351 965 231 852
E-mail: geral@emotions.com.pt Website:
http://www.emotions.com.pt
Outras Informações:
Registo nº: 697/2015
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem;
Kayak; Orientação; Observação de aves; Paintball; Rappel e
Slide; Observação de geologia; Rafting; Montanhismo;
Espeleologia; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;

A região singela onde estamos inseridos levou-nos a acreditar
que a cultura, os sabores e o desporto podem estar de mãos
dadas.
A Emotions surge como um projeto inovador que pretende ligar
tudo aquilo que o Norte de Portugal (Minho, Trás-os-Montes e
Alto-Douro) tem para oferecer.
Estas regiões, unidas pelo rio Tâmega, resguardadas pelo Monte
Farinha e abençoadas pela natureza, são o ponto de partida para
uma grande aventura.
Em parceria com a Rota do Românico, a Rota dos Vinhos Verdes
e as mais conceituadas unidades hoteleiras, de Turismo Rural e
Quintas, promovemos atividades desportivas, culturais e
gastronómicas para que famílias, empresas e grupos possam
disfrutar do verdadeiro conceito “Emotions”.
Para nós, o teu sonho é o nosso objetivo.

Chaves
Ideias Essenciais Eventos
Morada: Avenida do Tâmega, 425400 Chaves
Telefone: +351 933 210 651 / 916 996 431
E-mail: geral@ideiasessenciais.pt Website:
http://www.ideiasessenciais.pt
Atividades:
Passeios pedestres; Parapente; Observação de fauna e flora;
Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Karting; Orientação;
Observação de aves; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Observação de geologia; Rafting; Montanhismo; Canyoning;
Aluguer de bicicletas;

A Ideias Essenciais Eventos, é uma empresa profissional de
organização e gestão de eventos turísticos e desportivos.
Trabalhamos fundamentalmente na área de Incoming de grupos,
somos especialistas em circuitos, acompanhamento e animação
turística e o nosso objetivo é dar a conhecer o melhor da região
do Alto Tâmega.
Somos uma empresa constituída por uma equipa jovem e
dinâmica, formada por pessoal qualificado em varias áreas, que
com a experiência alcançada ao longo dos anos, aposta na
inovação, dedicação, qualidade e criatividade em todos os
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eventos que produz para assim atingir o objetivo de satisfação
plena dos nossos clientes, desenvolvendo atividades que
solucionem as necessidades de quem procura os nossos
serviços.
Venha desfrutar o melhor do Alto Tâmega com Ideias Essenciais
Eventos, uma forma diferente de viver e sentir o turismo.

Esposende
Dunar - Turismo e Lazer do Norte, Ldª.
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
Outras Informações:
Nº de registo: 39/2004;
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;
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.

Fafe
Rilhadas Turismo
Morada: Rua de Cancelo, 444 4820-18 Cepães - Fafe
Telefone: +351 253 59 19 16
E-mail: rilhadas@rilhadas.com Website:
http://www.rilhadas.com
Outras Informações:
Registo nº: 100/2011;
Atividades:
Pesca lúdica; Passeios pedestres; Bicicleta; Canoagem; Kayak;
Karting; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada; Paintball; Rappel e
Slide; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

É em plena natureza do Minho que nasce um espaço único, que
engloba desporto, turismo e lazer, proporcionando experiências
inesquecíveis. Rilhadas é o primeiro countryside resort do país,
com uma oferta diferenciadora e produtos: kartódromo, campo
de golfe, piscinas, campo de futebol, ténis, voleibol de praia,
circuito aventura (escalada, slide, rappel, pontes flutuantes, tiro,
paintball e teia), percursos pedestres, canoagem, cicloturismo,
btt, pavilhão multiusos, restaurante e uma casa para
organização de grandes eventos, que respeita toda a traça
tradicional das edificações minhotas. Para além de se sentir
rodeado por um ambiente campestre em mais de cinco hectares
de natureza, vai poder usufruir de um serviço de qualidade, com
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profissionalismo, criatividade, inovação, dedicação,
responsabilidade social e ambiental. Na natureza do Minho,
orientamo-nos para a sua natureza, para a sua essência e para o
seu bem-estar. Seja bem-vindo!

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

Slide, Rappel, Escalada, Paintball, Manobras com Cordas,
Canoagem, Canyoning, Vela, Tiros de Precisão, são algumas das
nossas aventuras...Esta "aventura" que encetámos de maneira
informal no início da decada de noventa, pretendemos que
evoluísse, naturalmente, para algo mais profissional e adequado
aos desafios que intrinsecamente coloca. Procurámos dotar-nos
de equipamentos e materiais de qualidade e evoluir
pessoalmente adquirindo o know-how que é a nossa grande mais
valia. Assente numa equipa jovem e conhecedora, organizamos
todo o tipo de eventos de desporto aventura. Possuímos um
leque de clientes diversificado que passa por inúmeras entidades
públicas e privadas de reconhecida notoriedade.

Melgaço
Montes de Laboreiro – Animação Turística, Lda
Morada: Lugar de Varziela 4960-061 - Castro Laboreiro
Telefone: +351 251 466 041
E-mail: geral@montesdelaboreiro.pt Website:
http://www.montesdelaboreiro.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 52/2008;
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Parapente; Observação de fauna
e flora; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Orientação; Tiro ao
alvo; Observação de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Rappel
e Slide; Rafting; Montanhismo; Canyoning; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Quem Fomos? A Montes de Laboreiro, Animação Turística Lda., é
uma empresa de desporto aventura vocacionada para as
práticas de turismo ativo.
Queremos proporcionar um combinado de aventura, natureza,
cultura, segurança e profissionalismo. O nosso principal objetivo
é oferecer, aos nossos clientes, experiências únicas e
inesquecíveis.
Onde estamos? Estamos situados num local cheio de tipicidades
e inúmeros pontos de interesse. Inserida no único Parque
Nacional do país, Castro Laboreiro é uma vila pertencente ao
concelho de Melgaço de visita obrigatória. Permita-nos a honra
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de lhes mostrar os tesouros de um património natural e cultural
ímpar, zelando sempre para que se divirta em segurança e
respeito pelo meio ambiente.
Que fazemos? Temos um leque de atividades que culminam em
momentos descontraídos e divertidos. Eco-Canyonin, sinta a
adrenalina e conheça um pouco da tradição castreja ao mesmo
tempo. Caminhada com pastores, passeie por locais magníficos e
viva um experiencia que recordará para toda a vida. Visite o
território do Lobo Ibérico num fantástico passeio todo-o-terreno.
Estas são algumas das muitas atividades que só a Montes de
Laboreiro lhe poderá oferecer, viva algo diferente, algo
realmente especial, porque você merece.

Mirandela
Anitudes
Morada: Cace - Zona Industrial

5370-200 Mirandela

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

Moimenta da Beira
Crónicas da Terra - Turismo Natureza e Aventura
Morada: Av. 25 de Abril, 40 3620-304 Moimenta da
Beira
Telefone: +351 254 588 127 Fax: +351 254 588 127
E-mail: cronicasdaterra@sapo.pt Website:
http://www.cronicasdaterra.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 13/2007;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak;
Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Observação de geologia; Rafting;
Montanhismo; Canyoning; Caça; Aluguer de motas; Aluguer de
bicicletas;
Oferece serviços de animação turistica na região do Douro e
Serra da Estrela. Parque Aventura em Moimenta da Beira, na
margem do Rio Távora.
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Mondim de Basto
Basto Radical, Desporto e Aventura, Ldª.
Morada: Vilar de Viando 4880-212 Mondim de Basto
Telefone: +351 252 382 637 - 965 302 294 - 962 715
121
E-mail: bastoradical@portugalmail.pt Website:
http://www.basto-radical.pt
Outras Informações:
Nº de registo: 30/2002;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem;
Orientação; Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Rafting;
Canyoning;
A Basto Radical organiza diversas atividades de aventura no
norte do país, entre as quais se destacam as descidas de rafting
nos rios Tâmega, Ôlo, Minho, Paiva e Tua, a escalada natural
com ou sem corda, a orientação com percursos de grau de
dificuldade diferentes e os passeios pedestres e em viaturas
todo-o-terreno na região de Basto e no Parque Natural do Alvão.
Para grupos numerosos existem preços mais convidativos.
Podem-se ainda organizar programas à medida.

Montalegre
Javsport
Morada: Fafião - Cabril

5470-017 Montalegre

Telefone: +351 252 850 621 - 96 616 87 17 Fax: +351
252 850 622
E-mail: aventura@javsport.pt Website:
http://www.javsport.pt
Outras Informações:
Nº de registo: 20/2003;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Observação de geologia; Montanhismo;
Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
A Javsport está sediada bem no coração do Parque Nacional
Peneda-Gerês, em Fafião-Cabril, próximo de Montalegre.
Propõe atividades desportivas na natureza, em particular na
Serra do Gerês, como marchas pedestres, slide, rappel,
canyoning e passeios de BTT.
A Javsport está preparada para desenvolver programas para
escolas, empresas ou outros grupos organizados. Os monitores
são especializados e certificados pelo ICN - Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas e estão registados no
Sistema Nacional de Certificação Profissional. O material e
equipamento de segurança disponível permitem a Javsport
oferecer o máximo de prazer em cada modalidade.
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Penafiel
Shale Adventure
Morada: Rua da Ponte, 410 4585-895 Paredes
Telefone: +351 910 258 901 / 963 814 323
E-mail: shaleadventure@gmail.com Website:
https://www.shaleadventure.pt
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Observação de
cetáceos; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak;
Karting; Tiro ao alvo; Observação de aves; Paintball; Rappel e
Slide; Observação de geologia; Rafting; Trekking;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Somos uma empresa fundada em outubro de 2017. Temos o
desejo de criar eventos turísticos e Tours Turísticos para
promover as Serras do Porto, Interior do Porto e em particular
Portugal, tão rico e diverso na sua história, cultura e tradições, e
foi isso que acabámos por fazer. Privilegiamos as atividades de
descoberta em ambiente natural e para isso criámos um
programa de Passeios 4X4, BTT, Van Tours e Transferes.A
qualidade e segurança são valores fundamentais na preparação
e realização de cada evento. O nível de especialização da
equipa, a manutenção da frota, a certificação dos equipamentos
e a garantia dos fornecedores são preocupações constantes.
Distinguimo-nos pela excelência na organização de eventos,
desde a escolha dos locais e percursos, atividades e desportos,
monumentos e tradições. O que fazem cada atividade autêntica
e inesquecível.

Ponte da Barca
PlanetaLima - Outdoor Adventure
Morada: Rua D. Manuel I, nº47

4980 Ponte da Barca

Telefone: +351 96 631 92 63; 96 653 70 20 ; 96 664 88
17
E-mail: geral@planetalima; info@planetalima.com
Website: http://www.planetalima.com
Outras Informações:
Nº de registo: 55/2008;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak;
Orientação; Tiro ao alvo; Escalada; Paintball; Rappel e Slide;
Rafting; Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
A PlanetaLima - Outdoor Adventure, Lda centra a sua ação na
organização e dinamização de atividades desportivas e de
animação turística. Contamos com monitores especializados na
área, com conhecimento da região e de todos os serviços
propostos que proporcionam aos nossos clientes confiança e
uma orientação segura. Utilizamos material adequado e de boa
qualidade que proporciona ao cliente uma fácil realização das
atividades dentro de todas as normas de segurança. Temos uma
organização dinâmica, eficaz e segura que, dependendo dos
objetivos dos nossos clientes, nos permite oferecer momentos de
aventura, lazer e cultura só ao alcance nesta magnífica região.
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Porto
Latitude 41 - Desporto de Aventura

Múltipla Escolha

Morada: Rua de são Roque da Lameira, 436 4350-299
Porto
Telefone: +351 964 261 670

Morada: Travessa de Salgueiros, 59

E-mail: info@latitude41.pt Website:
http://www.latitude41.pt
Outras Informações:
Registo nº: 387/2014;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Montanhismo; Canyoning; Hidrospeed;

A Latitude 41 - Desporto de Aventura, com sede no Porto, atua
na área de animação turística com o objetivo de divulgar e
tornar acessível a uma vasta população atividades radicais como
canyoning, escalada, team building, paintball, orientação,
trekking, btt, hidrospeed, rapel e slide.

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:
Registo Nº : 115/2010 ;
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!

Os nossos programas abrangem Portugal de norte a sul, tendo
como cenários as suas mais belas paisagens naturais.
Destacamos as Serras do Gerês, Alvão, Arga, Peneda, Cabreira,
Montemuro, Freita, Arada, Caramulo e Lousã.
Dispomos de uma equipa com mais de 15 anos de experiência e
um variado leque de opções por forma a responder às diferentes
características físicas, motoras e psicológicas de cada
participante.
Está no sítio certo se pretende conviver e fazer amizade com
pessoas que têm em comum o gosto pela natureza.

Trilhos
Morada: Rua de Belém, 94

4350-286 Porto

Telefone: +351 225 504 604 - 225 020 740 - 967 014
277 Fax: +351 225 020 740
E-mail: trilhos@trilhos.pt Website: http://www.trilhos.pt
Outras Informações:
Nº de registo: 61/2003;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Rappel e Slide; Espeleologia;
Canyoning; Hidrospeed;
Pioneira no Turismo Aventura desde 1992, a Trilhos tem
privilegiado a vertente desportiva e o rigoroso respeito pelo
ambiente natural e humano.
Trabalhando preferencialmente com pequenos grupos, a equipa
procura sempre que os participantes não se sintam no papel de
"amigos de aventuras", libertando-os do consumismo e da
massificação característica do atual mercado turístico. Com
percursos e estágios criados à medida, procuram partilhar a
paixão pela vida ao ar livre através das mais diversas
modalidades, com a segurança de muitos anos de experiência.
A Trilhos já desenvolveu atividades muito diversas, desde as
pequenas descobertas com grupos de alunos do ensino
secundário até ascensões das maiores montanhas dos Pirinéus,
Alpes, Atlas e África.
Consulte os programas regulares da Trilhos.
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Póvoa de Lanhoso
Diverlanhoso - Atividades Desportivas, Ldª.
Morada: Porto de Bois - Oliveira 4830-602 Póvoa do
Lanhoso
Telefone: +351 253 635 763 - 253 632 610 - 964 022
024 - 932 021 521 - 912 303 033 Fax: +351 253 635
764 - 253 632 049
E-mail: info@diverlanhoso.pt Website:
http://www.diverlanhoso.pt
Outras Informações:
Nº de registo: 7/2001;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak;
Orientação; Tiro ao alvo; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e
Slide; Rafting; Canyoning;

Ribeira de Pena
Pena Aventura Park
Morada: Bustelo - Salvador 4870-110 Ribeira de Pena
Telefone: +351 259 498 085 / +351 935 010 874 Fax:
+351 259 498 085
E-mail: geral@penaaventura.com.pt Website:
http://www.penaaventura.com.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 1/2008;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta; Todo
o terreno; Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Rafting; Montanhismo; Canyoning;
Aluguer de motas de água;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
O PENA AVENTURA PARK é o novo parque de Atividades Lúdicas
e de Desportos Aventura situado em Ribeira de Pena, distrito de
Vila Real, destinado a todo o tipo de pessoas que gostam de
praticar atividades em contacto com a natureza. Este será
certamente um parque para todas as idades e terá as mais
variadas atividades em campo aberto, proporcionando
sensações de liberdade e de pura adrenalina, levando as
pessoas a conviverem mais, a sentirem-se mais saudáveis e bem
dispostas, libertando-as do stress do dia a dia.
A nossa principal atividade é o maior Fantasticable do mundo.No
Fantasticable as pessoas serão presas a um cabo e deslizarão
por ele de uma montanha para a outra a diferentes velocidades,
tendo a sensação de que estão realmente a voar.
Venha conhecer o PENA AVENTURA PARK e desfrute de um dia
de Pura Adrenalina.
Experimente o Maior Fantasticable do Mundo!
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São João da Pesqueira
Dourovou - Marina, Yacht Charter & Bungalows
Morada: EN 222-3 / Vale de Figueira / Cais da Ferradosa
5130-543 São João da Pesqueira
Telefone: +351 91 852 18 21 Fax: +351 22 145 47 04
E-mail: info@douro.biz Website:
http://www.dourovou.com
Outras Informações:
Registo Nº : 168/2011;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Vela; Windsurf; Observação de aves;
Escalada; Moto 4; Rappel e Slide; Esqui aquático; Observação de
geologia; Montanhismo; Canyoning; Aluguer de motas de água;
Caça; Hidrospeed; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Dourovou - aluguer de barcos e bungalows
Com os nossos barcos pode chegar onde poucos chegam, e
sentir o que poucos sentem.
De barco siga o fluxo da água, atravesse barragens, vilas e
aldeias, parqueie junto às margens, Desembarque onde quiser,
experimente sabores autênticos, aprecie os contornos de
paraísos que esperam por si...
Paixão de navegar...
A Dourovou-Eco-turismo Fluvial nasce de uma paixão pelo
navegar no Rio (vela/motor). O Douro foi para nós uma
descoberta que queremos partilhar.
Pomos á sua disposição um novo conceito de ecoturismo fluvial,
com embarcações (vela/motor), de forma a poder viver
experiências únicas e culturalmente autênticas.

Terras de Bouro
Cerdeira - Turismo e Ambiente, Lda.
Morada: Rua de Cerdeira, 400 - Campo do Gerês
4840-030 Terras de Bouro
Telefone: +351 253 351 005 Fax: +351 253 351 315
E-mail: info@parquecerdeira.com Website:
http://www.parquecerdeira.com
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta; Todo
o terreno; Canoagem; Orientação; Escalada; Paintball; Rappel e
Slide; Montanhismo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Desde a criação do Parque entendemos de grande importância a
existência de um conjunto de atividades para que os nossos
clientes possam conhecer, na intimidade, esta região. Neste
sentido e depois da necessária reorganização, face ao
aparecimento de grande número de pessoas e empresas a
prestar serviços nesta área, voltamos a posicionar-nos,
retomando e desenvolvendo o trabalho iniciado na década
anterior.

Gerês Equi-Desafios - Atividades de Lazer e
Montanha, Ldª.
Morada: Rua Dr. Francisco Xavier de Araújo 4840-100
Terras de Bouro
Telefone: +351 253 352 803 - 917 919 831 - 917 693
554 Fax: +351 253 352 803
E-mail: info@equidesafios.com Website:
http://www.equidesafios.com
Outras Informações:
Nº de registo: 48/2003;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem;
Orientação; Tiro ao alvo; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4;
Rappel e Slide; Canyoning;
A Gerês Equi-desafios, empresa de atividades de lazer e
montanha, propõe aos seus clientes um conjunto de atividades
outdoor com o objetivo de proporcionar um grande número de
aventuras, em estreito contacto com a natureza, sem nunca
esquecer a segurança.
Todas as atividades são acompanhadas por monitores
profissionais. Venha conhecer o Gerês e liberte-se da rotina da
vida!

Este espaço natural oferece múltiplas possibilidades para gozar
intensa ou mais tranquilamente os mais diversos aspetos do
turismo ativo e os nossos guias e animadores, de origem local,
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têm condições para desenvolver um conjunto de atividades que
vos levarão a conhecer os tesouros que só o caminhante pode
descobrir, possibilitando uma vivência profunda dos modos de
vida das nossas gentes.

Torre de Moncorvo
Sabor, Douro e Aventura-Entretenimento e Lazer,
Lda
Morada: Rua Abade Tavares, Cave 2 5160-247 Torre de
Moncorvo
Telefone: +351 279 258 270 Fax: +351 279 258 270
E-mail: info@sabordouro.com Website:
http://www.sabordouro.com
Outras Informações:
Nº de registo: 22/2002;
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem;
Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves; Esqui;
Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide; Esqui aquático;
Observação de geologia; Aluguer de motas de água; Aluguer de
motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Empresa de animação turista com sede no Vale do Douro
Superior, região do Vinho do Porto, e de dois destinos
fantásticos, Patrimónios da Humanidade, Alto Douro Vinhateiro e
os Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Coa e
Siega Verde. Próximos de Espanha e do Parque Natural das
Arribas/Douro Internacional. Realizamos nestes locais, percursos
guiados por Terra, Água e Ar.

Valongo
Tobogã - Desporto, Aventura e Lazer, Lda.
Morada: Rua S. João de Sobrado, nº 5086 4440-339
Valongo
Telefone: +351 916 052 220 / 967 443 919 / 934 921
856 Fax: +351 22 145 40 36
E-mail: info@toboga.pt Website: https://www.visitportug
al.com/pt-pt/content/tobog%C3%A3-desporto-aventura-elazer-lda
Outras Informações:
Nº de registo: 50/2007
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Parapente;
Observação de fauna e flora; Surf; Bicicleta; Todo o terreno;
Kayak; Karting; Orientação; Tiro ao alvo; Kitesurf; Equitação;
Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide; Paraquedismo;
Rafting; Montanhismo; Canyoning; Aluguer de motas de água;
Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;

A Tobogã conta com monitores especializados em Canyoning, o
que lhes permite retirar o máximo de potencialidades que um
canyoning pode oferecer. Esta especialização permite ainda a
canalização de todos os esforços e investimentos na modalidade,
no sentido de a tornar cada vez melhor e confortável para o
cliente e para a própria equipa Tobogã (equipamentos cada vez
melhores e mais completos, maior dinamismo no rio,
mecanismos de ação cada vez mais aperfeiçoados, etc).
Temos como valores fundamentais a segurança, a integridade e
a excelência.
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A Tobogã opera em várias zonas do país (Viana do Castelo,
Viseu, Arouca, etc.) e Espanha, tendo especial incidência as suas
atividades na zona Norte do país, nomeadamente no Minho e no
Parque Nacional da Peneda-Gerês.
Estas zonas são fartas em locais de eleição para a prática de
Canyoning, possibilitando ainda o vislumbrar das rotas dos
centros históricos medievais e a beleza paisagística dos locais
onde se realizam as atividades.

Vila Flor
1000 Odisseias - Atividades de Lazer, Lda
Morada: Av.ª Dr. Francisco Guerra nº 33, R/Ch Esq. 5360
- 301 Vila Flor
Telefone: +351 910 912 743
E-mail: geral@1000-odisseias.pt Website:
http://www.1000-odisseias.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 16/2011;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta;
Canoagem; Kayak; Orientação; Observação de aves; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Observação de geologia; Rafting;
Montanhismo; Canyoning; Hidrospeed;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Atividades de aventura e de turismo ativo.

Vila Nova de Gaia
Calhau a calhau

No Limite, Ldª. - Desporto e Aventura

Morada: Rua Parque da República, 153-R/C 4430-164
Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 914 654 255 - 917 097 994 Fax: +351
223 755 302
E-mail: info@calhau.com Website: http://www.calhau.com

Morada: Rua de Gondezindo Eres, 714 - Apartado
15014416 Sandim (VNG)
Telefone: +351 966 529 816 Fax: +351 227 633 093

Outras Informações:
Nº de registo: 9/2004;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Canoagem; Orientação; Tiro ao
alvo; Paintball; Rappel e Slide; Montanhismo;

Outras Informações:
Nº de registo: 21/2005;
Atividades:
Bicicleta; Todo o terreno; Tiro ao alvo; Escalada; Paintball;
Rappel e Slide; Rafting;
Sediada em Sandim, concelho de Vila Nova de Gaia, a No Limite
é uma empresa que desenvolve um conjunto de atividades
recreativas, desportivas e de entretenimento, tendo em vista
valorizar o desporto e o meio ambiente.

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

Contando com a colaboração de uma numerosa equipa de
técnicos especializados e equipada com material técnico de
qualidade, a No Limite apresenta um vasto leque de atividades
desportivas, desde os desportos tradicionais aos desportos de
exploração da natureza e aventura, na água, em terra e no ar.
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