Atividades
QueluzTur – Agência de Viagens e Turismo, Lda.

Quinta da Eira

Morada: Rua Direita de Massamá, 100 A 2745-751
Massamá
Telefone: +351 21 430 08 60 Fax: +351 21 437 12 66

Morada: Rua do Mosteiro, 279 4560-041 Bustelo /
Penafiel
Telefone: +351 255 713 149

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

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

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;

Outras Informações:
Registo Nº : 159/2012;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Observação de fauna e flora; Bodyboard; Bicicleta; Aluguer de
barcos; Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Equitação;
Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Esqui aquático; Observação
de geologia; Rafting; Montanhismo; Espeleologia; Canyoning;
Aluguer de motas de água; Caça; Hidrospeed; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;

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

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.

Comprove você mesmo, Viaje Connosco!!!

Alentejo
Avis
BORK You, Lda
Morada: Edifício do Colégio Velho Largo General
Humberto Delgado 7480-120 Avis
Telefone: + 351 916 097 744
E-mail: bork@borkyou.com Website:
http://www.borkyou.com
Outras Informações:
Registo Nº : 90/2012;
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Observação de fauna e flora;
Bicicleta; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak; Vela;
Orientação; Observação de aves; Paintball; Observação de
geologia; Rafting; Canyoning;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
A água é o elemento da BORK You, a canoagem e o kayak a
nossa praia. Venha pagaiar connosco, no mar, nos rios, nas
albufeiras e barragens. Temos vários programas para oferecer
ao longo do ano:
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- Kayak de mar: Oeiras by Kayak, Lisbon by Kayak, MBC
(Maravilhosa Baía de Cascais)
- Expedição de Kayak de Mar: Cascais - Troia (6 dias)
- Descida do Alto Douro Internacional (7 dias)
- Descoberta do Alentejo: expedição do Maranhão e expedição
de Ponte de Sôr
Também o levamos à descoberta de percursos pedestres
lindíssimos, nas falésias e na serra de Sintra e no Alto Alentejo.

Algarve
Sagres
Martinhal Water Sports Center
Morada: Quinta do Martinhal Apartado 54 8650-908
Sagres
Telefone: +351 282 240 200 Fax: +351 282 240 260
E-mail: info@martinhal.com Website:
http://www.martinhal.com
Outras Informações:
Registo Nº : 66/2011;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos;
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Aluguer de barcos; Kayak; Windsurf;
Kitesurf; Observação de aves; Equitação; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Sagres é um destino eclético, recheado de atividades dos 3
elementos naturais; terra, agua e ar. Por isso é unanimemente
considerado como um destino bastante completo ao longo de
todo o ano. Aproveitando toda esta dádiva natural o Martinhal
desenhou uma lista de atividades e programas bastante
completa e dedicada a todos os membros da família. A dois
passos do resort encontra-se a Baia do Martinhal, um grande
espaço de lazer frequentado para a prática de windsurf e
passeios de caiaque. No Water Sports Centre os nossos
hóspedes encontram equipamento para qualquer destas práticas
mas também forma de se juntar a uma escola de surf e partir em
busca da onda perfeita. Mais clássicos são os mergulhos ao
fundo do mar, os dias inteiros de barco à vela ou os cruzeiros ao
longo da costa acompanhados pelos famosos golfinhos. As
caminhadas ao longo das falésias são um magnífico passeio em
família, trilhos que pode igualmente percorrer de bicicleta. A
observação de aves, sobretudo durante a época de migração, é
uma atividade particularmente famosa, assim como uns dias de
golfe num dos muitos campos com vista para o mar.

Açores
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Ilha do Pico
A Abegoaria - Animação e Aventura
Morada: Caminho do Poço Diogo Vieira, Prainha
9940-032 São Roque do Pico – Açores
Telefone: +351 292 642 834 / 917 815 902 Fax: +351
292 642 834
E-mail: info@a-abegoaria.com Website: http://aventura.aabegoaria.com
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos; Bicicleta;
Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak; Orientação; Observação
de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Observação de
geologia; Montanhismo; Espeleologia; Aluguer de motas; Aluguer
de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

A Aventura Abegoaria nasceu do gosto e vontade de contribuir
para a divulgação e valorização do património natural da ilha do
Pico, Açores. Através das nossas atividades pretendemos dar a
conhecer a riqueza geológica, paisagística e cultural da nossa
ilha.
Oferecemos-lhe passeios pedestres, passeios em BTT, passeios
de burro e passeios em moto4, subidas á montanha e
espeleologia, de forma que acompanhado por guias experientes
e qualificados pode (re) descobrir o melhor da ilha do Pico com
aventura e segurança.

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

3025-006

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

Lisboa Região
Lisboa
Argon - Animação Turística Unipessoal Lda

Urban Sailors

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

Morada: Doca do Bom Sucesso - Av. De Brasília, Belém
1400-038 Lisboa
Telefone: +351 915 505 019

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

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

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

Outras Informações:
Registo nº: 428/2015
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Bodyboard; Surf;
Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak; Vela; Windsurf; Kitesurf;
Esqui aquático; Canyoning; Aluguer de motas de água;
Parasailing; Hidrospeed; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Urban Sailors nasceu de uma forte amizade e gosto muito
especial pelo mar, juntou-se a ideia de dar a conhecer Lisboa e
arredores de uma outra perspetiva, e proporcionar momentos e
memórias inesquecíveis a bordo de um veleiro. Passar um dia
descontraído e divertido, comemorar uma data especial ou
simplesmente ter o prazer de navegar.
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temáticos e livres, olimpíadas da empresa, competições
motorizadas ou desafios culturais, a Argon é a resposta ideal
para Si!

Sesimbra
Bolhas Tours

Vertente Natural

Morada: Rua Dom Fernando Lote 7 2970-423 Sesimbra

Morada: Porto de Abrigo de Sesimbra Loja nº 6 2970
Sesimbra
Telefone: +351 210 848 919 - 918 200 723

Telefone: +351 910 658 555 / 916 205 429
E-mail: geral@bolhas.pt Website: http://www.bolhas.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 346/2015
Organização de eventos
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos;
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Vela; Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf;
Kitesurf; Observação de aves; Escalada; Paintball; Esqui
aquático; Observação de geologia; Canyoning; Aluguer de
motas;

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.

Bollhas Tours oferece aos seus clientes e amigos um leque
diversificado de experiências turísticas singulares intimamente
ligadas ao Mar e à tradição secular da relação do turismo de
Sesimbra com as atividades aí exercidas como a Pesca
Desportiva (também em Lisboa), os Passeios para observação de
golfinhos no explêndido Parque Natural da Arrábida ou os
passeios em kayak ou SUP até às formidáveis praias e baías
reconditas da costa da serra da Arrábida e do Cabo Espichel.

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.

Realizamos saídas diárias e contamos com um leque alargado de
embarcações que permitem a realização de todas estas
atividades em pleno conforto e total segurança.

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.

Venha-nos visitar e experimente um dos nossos programas no
fantástico Parque Natural da Arrábida ou no Parque Maritimo
Luis Saldanha.
Até Já!!!

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!
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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
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
Funchal
Hotel Orca Praia S.A.

VMT Madeira - Catamaran Trips

Morada: Estrada Monumental 335 9000-236 Funchal

Morada: Marina do Funchal, Loja nº99000-005 Funchal

Telefone: +351 291 707 070 Fax: +351 291 763 311

Telefone: +351 291 224 900 / 963 796 860

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

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

Outras Informações:
Registo nº: 525/2014
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Observação de fauna
e flora; Bodyboard; Surf; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak;
Karting; Vela; Windsurf; Esqui aquático; Aluguer de motas de
água;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Observação de
cetáceos; Aluguer de barcos; Kayak; Observação de aves;
Paddlesurf;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

Mar e aventura
Se vem visitar a Ilha da Madeira, um dos pontos principais de
atração é sem dúvida o nosso Mar. A VMT Madeira - Viagens de
Catamarã, orgulha-se de proporcionar aos seus visitantes,
viagens de lazer ao largo da costa madeirense onde poderá se
deslumbrar com a beleza da nossa costa e ter a forte
possibilidade de observar golfinhos e baleias no seu habitat
natural e contemplar toda a magnitude destes animais. Nos
meses de Verão terá também a possibilidade de mergulhar nas
águas cristalinas do Cabo Girão, um dos maiores cabos sobre o
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mar do mundo (580m de altitude) ou nas águas virgens das Ilhas
Desertas.
Dispomos de um leque de viagens variado que lhe permitirá
desfrutar de maneiras diferentes o nosso mar: Obervação de
Cetáceos, Viagens junto à costa, Visita às Ilhas Desertas,
Espetáculos Pirotécnicos e Produtos à Medida e Culturais. As
nossas embarcações são um pilar da nossa empresa e um
membro da nossa equipa. Cumprem com as normas de
segurança e são realizadas manutenções periódicas todos os
anos pela nossa tripulação e por uma equipa especializada no
mesmo.
Se ainda não decidiu o que quer fazer, navegue pelo nosso
portal, procuramos criar uma experiência que permite ao nosso
utilizador informar-se sobre os nossos produtos. Se desejar um
contacto directo conosco, poderá enviar-nos uma mensagem ou
contactar-nos directamente por telefone ou WATSAPP, ou
através da nossa página de contacto.

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
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
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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
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.

Porto
Douro Charter
Morada: Estrada Nacional 108 (Marina do Freixo)
4300-316 Porto
Telefone: +351 225 309 040 / 938 724 680 Fax: +251 22
530 90 41
E-mail: info@bsport.com.pt Website:
http://www.dourocharter.com
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Observação de fauna
e flora; Bodyboard; Surf; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak;
Vela; Esqui aquático; Aluguer de motas de água; Hidrospeed;
Paddlesurf; Wakeboard;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;
Competências de atendimento: Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual;
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Alugueres de Embarcações com Tripulação. Disponibilizamos
diferentes soluções para satisfazer os mais exigentes desejos.
Desfrute da magnitude e singularidade do Rio Douro, com as
suas paisagens únicas, ou aventure-se numa viagem na nossa
costa atlântica, elemento incontornável da história Portuguesa.
Na nossa frota dispomos das embarcações Jeanneau Prestige 42
S e Jeanneau Sun Odyssey 36 i. Dispomos ainda de um conjunto
de embarcação parceiras, designadamente, um Beneteau
Trawler 42, Italcraft 51 , Azimut 68 Plus e Princess 60. Todas as
embarcações que operamos são potentes e luxuosas, dispondo
de todas as condições de comodidade e conforto. Propomos o
aluguer de luxuosos iates à vela e a motor, onde cada viagem
permite fazer novas descobertas e experienciar novas
sensações. Conquiste momentos inesquecíveis, na privacidade
de uma embarcação onde a companhia é apenas a que escolher.
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