Atividades
Centro de Portugal
Cantanhede
Sensitiveland - Safaris & Tours
Morada: Rua Penedo da Saudade, 5 3060-428 Murtede /
Cantanhede
Telefone: +351 963 938 178
E-mail: geral@sensitiveland.com Website:
http://www.sensitiveland.com
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o
terreno; Canoagem; Orientação; Observação de aves; Esqui;
Snowboard; Equitação; Balonismo; Observação de geologia;
Espeleologia; Trekking;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade intelectual; Competências
de atendimento: Incapacidade visual;

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

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

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