Atividades
Madeira
Funchal
Travel One Portugal
Morada: Rua do Amparo, 26 9000-774 -Funchal
Telefone: +361 291 707 280
E-mail: luis.pestana@travelone.pt Website:
https://www.travelone.pt/
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Parapente; Observação de fauna e flora; Observação de
cetáceos; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de
barcos; Canoagem; Kayak; Karting; Vela; Orientação; Windsurf;
Kitesurf; Observação de aves; Equitação; Escalada; Paintball;
Moto 4; Rappel e Slide; Paraquedismo; Observação de geologia;
Montanhismo; Canyoning; Parasailing; Kayaksurf; Paddlesurf;
Trekking; Wakeboard; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

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

Ilha da Madeira
Lokoloko
Morada: Rua D. Francisco Santana (Hotel
Galosol)9125-031 – Caniço de Baixo / Madeira
Telefone: +351 291 939 191
E-mail: info.lokoloko.madeira@gmail.com Website:
http://www.lokolokomadeira.com
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Parapente; Observação de fauna e flora; Observação de
cetáceos; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Kayak; Karting; Windsurf;
Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Observação de geologia;
Canyoning; Parasailing; Paddlesurf; Trekking; Aluguer de
bicicletas;

A Lokoloko é uma empresa de atividades outdoor, fundada em
2010 com o objetivo de promover a grande variedade de
atividades existentes na ilha da Madeira.
Os nossos guias são especialistas em BTT, Canyoning e Kayak e
irão levá-lo em fantásticas e inesquecíveis viagens à volta de
toda a ilha.
Caminhar pelas Levadas, Observar de Cetáceos, Jeep safaris,
Surfar ou Voar de Parapente fazem parte da extensa lista de
atividades que oferecemos.
A Lokoloko garante diversidade e diversão, mas acima de tudo,
uma experiência única na Madeira.
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Porto e Norte
Vieira do Minho
Pousadela Village
Morada: Rua do Riso, 835 4850-214 Vieira do Minho
Telefone: +351 253 646 267
E-mail: reservas@pousadela.pt Website:
http://www.pousadela.pt
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Observação de cetáceos; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer
de barcos; Canoagem; Kayak; Karting; Orientação; Observação
de aves; Equitação; Escalada; Moto 4; Rappel e Slide;
Observação de geologia; Rafting; Montanhismo; Canyoning;
Aluguer de motas de água; Paddlesurf; Trekking; Aluguer de
motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

O Grupo Pousadela é constituído por dois aldeamentos, ambos
situados na encosta da Serra da Cabreira, separados por uma
distância de 2,5km que perfazem um total de 15 casas de
turismo rural. Cada casa tem uma tipologia diferente, decoradas
com temáticas singulares e diferenciadas.
A Serra da Cabreira é riquíssima na diversidade de plantas,
nomeadamente aquelas que se caracterizam pelo aroma e valor
medicinal.
Será muito comum deparar-se com rebanhos de cabras,
manadas de vacas Barrosãs e cavalos selvagens que pastam
livremente pelas montanhas da nossa serra.
Não perca a oportunidade de viver a experiência envolvendo-se
com a natureza e os animais.
A Pousadela Village oferece uma união perfeita com a Natureza
envolvente. Para além do património cultural e paisagístico que
nos rodeia, poderá acrescentar experiências únicas à sua estadia
usufruindo das mais variadas atividades lúdicas.
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