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

Com 18 anos de existência, a QueluzTur está localizada em
Massamá e Queluz, somos uma agência de viagens
independente, logo podemos oferecer os produtos turísticos que
melhor se adequam a cada cliente.
Dispomos de um departamento dedicado à organização de
grupos, festas, incentivos, promoções de produtos e serviços,
almoços e jantares temáticos, circuitos de jipe ou mini-bus,
actividades lúdicas, elaboração de eventos específicos para
empresas ou grupos fechados, uma vez que nos encontramos
licenciados para o exercício da actividades de animação
turística.
Comprove você mesmo, Viaje Connosco!!!

Alentejo
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 -
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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;
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
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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.

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

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;
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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.

Centro de Portugal
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
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.

Lourinhã
Experience Sport
Morada: Rua dos Oficiais nº 3 2530-840 Vimeiro
(Lourinhã)
Telefone: 351 261 984 221 / 966 498 909 Fax: 351 261
984 221
E-mail: geral@experience-sport.com Website:
http://www.experience-sport.com
Outras Informações:
Nº de registo: 67/2007;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Parapente; Observação de fauna e flora; Bodyboard; Surf;
Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak; Karting; Vela;
Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf; Kitesurf; Esqui; Snowboard;
Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide; Balonismo; Rafting;
Montanhismo; Espeleologia; Canyoning; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
A Experience Sport desenvolve atividades de Aventura e
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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!!!

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.

Sever do Vouga
Desafios, Desporto e Aventura, Ldª.
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
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.
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.
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Os clientes têm também a oportunidade de construir o seu
próprio programa de acordo com os seus objetivos e
necessidades.
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.

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.

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.
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Cascais
Guincho Adventours - Animação Turística Lda
Morada: Rua da Areia, 1306 - Areia 2750-095 Cascais
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
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.

Lisboa
Equinócio, Lda
Morada: Rua Febo Moniz, 6

V. Potier - Animação Turística, Ldª.
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.

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

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

A EPIC Madeira® é uma empresa jovem, composta
maioritariamente por Guias da Natureza, formados na
Universidade da Madeira, como tal, estão capacitados para
transmitir aos seus clientes informações fidedignas de nível
superior, contribuindo assim para uma melhor prestação de
serviços.
Esta empresa foi criada com o intuito de se assumir como uma
alternativa distinta na abordagem às atividades de animação
turística, nomeadamente através da forte incidência em
atividades pioneiras e inéditas na região, e elevando as já
existentes através da comprovada experiência dos seus
integrantes.
A par da inovação que apresenta, a grande aposta da EPIC
Madeira® passa pela disponibilização de atividades e serviços
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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
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.

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

9/16

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
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.

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
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
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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.

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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Chaves
Ideias Essenciais Eventos
Morada: Avenida do Tâmega, 344400 Chaves
Telefone: +351 933 210 651
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 - Tours e Eventos não é uma empresa como
tantas outras que junta os turistas, debita uma aula de história
sobre os monumentos das cidades e no fim diz adeus!
Não, esses não somos nós!
Nós somos muito mais do que isso! Somos pessoas com gosto
pelo que fazemos, gosto em proporcionar aos nossos turistas
experiências únicas de interacção com tradições e gentes da
região.
Somos uma empresa dedicada ao acompanhamento turístico na
Região do Alto Tâmega e Eurocidade Chaves-Verin, estamos
localizados em Chaves no norte de Portugal.
Temos tours para todo o Alto Tâmega (Chaves, Boticas,
Montalegre, Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar, Valpaços) e
Eurocidade (Chaves, Verin (Espanha), Tours bastante
diversificados, desde paisagísticos, culturais, aventura,
religiosos, gastronómicos.
Tours únicos nos quais levamos os turistas a experiênciar
vivências e situações únicas na nossa região, desde ir comer a
casa do agricultor, beber o vinho diretamente do pipo, fazer a
apanha da castanha, fazer o próprio pão, a dormir no meio da
serra, visitar o Larouco cheio de neve e conhecer as belas
cascatas que a nossa região tem.
Todos os nossos Tours estão preparados com dormidas e comida
se o cliente assim o desejar, bem como guias em varias línguas.
Os nossos tours podem ser feitos desde duas pessoas até
grandes grupos.
Destacados e aconselhados pela forma acolhedora e prestável
como tratamos todos os grupos que até nós chegam,
acompanhando-os do primeiro ao último minuto.
Temos a capacidade de facilitar a deslocação de grupos através
das nossas carrinhas de 9 lugares e de autocarros, assim como
fazemos marcações e reservas em restaurantes, hotéis entre
outros serviços da região, com preços especiais para grupos, e
associações.
Estamos registados no Turismo de Portugal com o Alvará RNAAT
n.º: 532/ 2016, com sede na Cidade de Chaves.
Venha desfrutar o melhor do Alto Tâmega com Ideias Essenciais
Tours/Eventos, uma forma diferente de viver e sentir o turismo.
Fazemos também vários passeios turísticos (excursões) para
todo o país e estrangeiro.
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Organizamos todo o tipo de Eventos!
Serviços:
•Acompanhamento turístico com guias especializados;
•Roteiros e passeios turísticos;
•Programas turísticos personalizados e adequados ao cliente;
•Visitas guiadas a museus, monumentos e outros locais de
interesse patrimonial;
•Percursos pedestres e caminhadas;
•Atividades e teambuilding;
•Planificação e gestão de eventos.

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.

Mirandela
Anitudes
Morada: Cace - Zona Industrial

5370-200 Mirandela

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

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.
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Terras de Bouro
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!

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.
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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.
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.
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