Atividades
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;

Olhão
Casa Modesta
Morada: Quatrim do Sul8700-128 Olhão
Telefone: +351 289 701 096
E-mail: info@casamodesta.pt Website:
http://www.casamodesta.pt
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Observação de cetáceos; Bicicleta; Aluguer de
barcos; Canoagem; Kayak; Vela; Windsurf; Kitesurf; Observação
de aves; Equitação; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;

Ao Algarve estival, com areia nos pés, acrescentámos-lhe as
rotinas de quem faz deste um modo de vida — da apanha de
amêijoas, ao amassar do pão, à colheita e seca de frutos.
Seguimos à boleia de barcos tradicionais, praticamos
birdwatching, apadrinhamos animais selvagens e, à noite,
fazemos da varanda um planetário para observações
astronómicas. Quando o corpo pede descanso, entregamo-nos
aos rituais de bem-estar, com as propriedades da azeitona, da
amêndoa, da flor de sal e das algas. Há quem lhe chame
“férias”, nós chamamos-lhe “cultura”.
Este é o nosso segredo: uma casa de família que se abre ao
turismo, numa terra quase desconhecida, virada para o mar, no
coração do Parque Nacional da Ria Formosa, eleita uma das 7
Maravilhas de Portugal. Somos suspeitos se afirmarmos que da
Casa Modesta se contempla o melhor despertar do Algarve...
Daqui, assistimos à migração das aves, à prática dos
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mariscadores, à recolha do sal. E, todos os dias, nos espantamos
com os pequenos milagres da natureza.

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.

Centro de Portugal
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!!!

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
Cascais
Dolphinexplorers
Morada: Marina de Cascais Loja 112750 Cascais
Telefone: +351 966 079 248 - 214 861 495
E-mail: info@dolphinexplorers.com Website:
http://www.dolphinexplorers.com
Outras Informações:
Registo nº: 133/2011;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Observação de fauna
e flora; Observação de cetáceos; Kayak; Vela; Windsurf; Kitesurf;
Observação de aves; Esqui aquático; Aluguer de motas; Aluguer
de bicicletas;

Passeios de barco para ver golfinhos. Passeios de barco turisticos
até Lisboa
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Lisboa
Argon - Animação Turística Unipessoal Lda
Morada: Rua Coronel Ferreira Amaral, 5 - 1º Dto
1900-165 Lisboa
Telefone: +351 21 812 23 40 Fax: +351 21 812 23 42
E-mail: geral@argoneventos.com Website:
http://www.argoneventos.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
temáticos e livres, olimpíadas da empresa, competições
motorizadas ou desafios culturais, a Argon é a resposta ideal
para Si!

Sesimbra
Bolhas Tours
Morada: Rua Dom Fernando Lote 7 2970-423 Sesimbra
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;

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.
Realizamos saídas diárias e contamos com um leque alargado de
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embarcações que permitem a realização de todas estas
atividades em pleno conforto e total segurança.
Venha-nos visitar e experimente um dos nossos programas no
fantástico Parque Natural da Arrábida ou no Parque Maritimo
Luis Saldanha.
Até Já!!!

Setúbal
Breathe Arrábida
Morada: Rua Dr. Agostinho Machado Faria, 282925-499
Azeitão / Setúbal
Telefone: +351 916 453 571
E-mail: breathe.arrabida@gmail.com Website:
https://www.breathearrabida.com
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica; Passeios pedestres;
Observação de fauna e flora; Bodyboard; Surf; Kayak; Karting;
Windsurf; Kitesurf; Observação de aves; Equitação; Escalada;
Paintball; Observação de geologia; Montanhismo; Paddlesurf;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora; Competências de
atendimento: Incapacidade motora;

A Breathe Arrábida nasceu pela Paixão, Experiência e Desejo de
partilhar o estilo de vida Português com quem nos visita.
Pela Paixão que temos pela Serra, Vila e Vida. São sítios
apaixonantes, costumes que passam de geração em geração e
produtos locais que transmitem muita da Paixão.
Pela Experiência, contamos com mais de 10 anos de caminhadas
pela Serra, contacto com a natureza e com toda esta
experiência.
Pelo Desejo de mostrar quem nós somos, porque acreditamos no
valor da nossa terra e acreditamos que deixamos uma marca
positiva em quem nos visita.
As nossas 3 palavras-chave reflectem as nossas principais
actividades:Tours, Surf e Wine.
Oferecemos Tours pela Natureza, Costa e Cidade. Relacionado
com o mar, temos como principais actividades o Surf e o
StandUpPaddle. E porque a nossa região é responsável por
produzir alguns dos melhores vinhos e queijos do País, temos as
Rotas dos Vinhos e dos Queijos, aliadas as Rotas dos idem em
Holandês Descrição Deixe-se levar pelos encantos da Arrábida e
escolha uma ou mais actividades. Passe meio-dia, um dia, um
fim-de-semana ou uma semana connosco.
Escolha os Locais, Escolha Breathe Arrábida!
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