Atividades
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;
Aluguer de motas de água; Caça; Hidrospeed; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;

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.

Lisboa Região
Lisboa
Urban Sailors
Morada: Doca do Bom Sucesso - Av. De Brasília, Belém
1400-038 Lisboa
Telefone: +351 915 505 019
E-mail: info.urbansailors@gmail.com Website:
http://www.urbansailors.com
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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