Atividades
Epic Land

QueluzTur – Agência de Viagens e Turismo, Lda.

Morada: Entroncamento R/C Dto, S/N 3350-087Vila Nova
de Poiares
Telefone: +351 914 889 928 / 916 781 703

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

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

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

Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Todo o terreno;
Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada; Paintball;
Rappel e Slide; Observação de geologia; Montanhismo;
Canyoning; Trekking;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade auditiva, Incapacidade
motora, Incapacidade intelectual;

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;

Somos uma empresa de Animação Turística e desenvolvemos
atividades desportivas alucinantes aliadas à diversão e à boa
disposição dos nossos monitores. Junta o teu grupo de amigos e
marca já a tua atividade! Descidas de Rio, Bubble Football,
Paintball, Reball, Canyonings, Caminhadas pedestres ou
caminhadas aquáticas são algumas das atividades que temos
para te oferecer! Também realizamos e dinamizamos eventos
tais como Team Building e Festas de Aniversário. Não hesites e
entra em contacto connosco para que possamos tornar o teu
evento inesquecível!

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

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.
Comprove você mesmo, Viaje Connosco!!!

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.
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Alentejo
Cartaxo
Quinta do Gaio de Baixo - Soc. Turismo no espaço
Rural, Lda
Morada: Quinta do Gaio de Baixo

2070-213 Cartaxo

Telefone: +351 243 770 943 Fax: +351 243 770 349
E-mail: quintagaio@mail.telepac.pt;
psantoslima@quintagaio.com Website:
http://www.quintagaio.com
Outras Informações:
Registo Nº : 51/2006;
Atividades:
Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação de fauna e flora;
Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem; Kayak;
Karting; Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves;
Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Balonismo; Observação de geologia; Canyoning; Caça; Asa delta;
Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
A Quinta do Gaio é um espaço para eventos no Ribatejo Cartaxo. O nosso espaço permite realizar todo o tipo de eventos
desde almoços, conferencias, formações, realização de
atividades outdoor e indoor. "divino, profano e Caseiro"

Castro Verde
Fuga Perfeita
Morada: Calçada de São Pedro, 14 2710-507 Sintra
Telefone: +351 219 240 603 - 968 694 146 - 969 361
277 Fax: +351 219 240 611
E-mail: info@fugaperfeita.com;
sofia.fonseca@fugaperfeita.com Website:
http://www.fugaperfeita.com
Outras Informações:
Fuga Perfeita (Sede) Rua da Estalagem, 12 7780-020 Casével
(CASTRO VERDE) Telm: 351 968 694 146
Registo Nº : 48/2004 ;
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Parapente; Observação
de fauna e flora; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem;
Kayak; Karting; Vela; Orientação; Tiro ao alvo; Observação de
aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Observação de geologia; Rafting; Montanhismo; Espeleologia;
Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
A Fuga Perfeita acredita que Portugal pode ser um destino
turístico de eleição, quando valorizamos a nossa cultura e o
nosso património natural.
A Fuga Perfeita posiciona-se como uma empresa de animação e
turismo cultural que aposta no desenvolvimento de produtos
temáticos relacionados com a história e com o imaginário
português, nas diversas áreas de negócio. Animação Temática,
Turismo natureza, Teambuilding e Turismo Cultural.
A Fuga Perfeita dirige-se ao mercado nacional e internacional,
empresas e particulares que procuram produtos diferentes,
desafios físicos, interativos e intelectuais, produtos que possam
acrescentar valor a quem neles participa.
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Estremoz
Paladares e Aventuras Lda
Morada: Rua Francisco Manuel Cardoso, 23 7100-026
Estremoz
Telefone: +351 912 322 911 Fax: +351 268 891 040
E-mail: geral@paladareseaventuras.com Website:
http://www.paladareseaventuras.com
Outras Informações:
Registo Nº : 84/2009;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Observação de cetáceos; Bicicleta; Todo o
terreno; Canoagem; Kayak; Karting; Orientação; Tiro ao alvo;
Observação de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4;
Rappel e Slide; Balonismo; Observação de geologia; Rafting;
Montanhismo; Espeleologia; Canyoning; Caça; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
A Paladares e Aventuras é uma empresa especializada na
organização de eventos e Animação Turística. Sedeada em
Estremoz no Alentejo, iniciou a sua atividade com o objetivo de
dinamizar, a oferta e comercialização de eventos temáticos e de
circuitos turísticos locais e regionais. Trabalhamos em estreita
parceria com os nossos clientes, dispondo de diversas soluções
para o período de festas e feiras e outros eventos.
Estamos a falar do serviço de animação diversa que dispomos
para todas as idades, nomeadamente, acompanhamento e
organização de excursões, teambuilding, campos de férias,
animação de festas e feiras, passeios pedestres, em bicicleta,
em bicicleta elétrica, em moto, em jipe tt, arruadas, insufláveis,
trampolins, autocarros, som e luz profissional, parede de
escalada, tiro com arco e besta, canoagem, paintball, pinturas
faciais, jogos tradicionais, entre muitas outras soluções que pode
encontrar na nossa pagina Web ou simplesmente enviando-nos
um email..
Poderemos também estudar parcerias na organização dos V.
eventos com vista a obter mais valias interessantes para ambas
as partes.

Portalegre
Tempo Sem Fim - Atividades Turísticas Lda
Morada: Avenida da Estremadura Espanhola, 2 F
7300-051 Portalegre
Telefone: +351 245 366 076
E-mail: geral@temposemfim.pt Website:
http://www.temposemfim.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 212/2011;
Atividades:
Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação de fauna e flora;
Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Orientação; Tiro ao alvo;
Observação de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Rappel e
Slide; Balonismo; Observação de geologia; Espeleologia; Caça;
Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Vocacionada para o setor do turismo a Tempo Sem Fim
Atividades Turísticas.Lda consolida a sua intervenção e
posicionamento no mercado através dos seguintes serviços,
como a Rota do Tempo direcionada para a vertente da Animação
Turística; a Organização de Eventos e Congressos; Marketing e
Design Turístico e Turismo Criativo para a vertente da cultura,
arte e do artesanato Alentejanos, através da implementação de
sistemas de identidade de marcas e gestão de produtos
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turísticos e promoção do património local, proporcionando aos
nossos clientes um leque integrado de ações, produtos e
serviços.

Algarve
Loulé
XPTO Marketing e Serviços. Lda.
Morada: Largo de São Francisco Galerias de São
Francisco, Nº 18 - Loja U 8100-692 Loulé
Telefone: +351 289 417 092 Fax: +351 289 417 078
E-mail: xpto@xptomarketing.pt Website:
http://www.xptomarketing.pt
Outras Informações:
Registo Nº: 62/2007 e RNAVT 3384
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Parapente;
Observação de fauna e flora; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o
terreno; Aluguer de barcos; Canoagem; Vela; Orientação; Tiro ao
alvo; Windsurf; Observação de aves; Equitação; Escalada;
Paintball; Moto 4; Rappel e Slide; Balonismo; Esqui aquático;
Observação de geologia; Espeleologia; Aluguer de motas de
água; Parasailing; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;

A XPTO Marketing e Serviços é uma empresa de animação
turística que apresenta soluções á sua medida, contribuindo com
o dinamismo, inovação e diferenciação que procura.

Portimão
Outdoor-Tours.com, Lda.
Morada: Sítio das Boiças, EN125 8500-132 Mexilhoeira
Grande
Telefone: +351 282 969 520 / 916 736 226
E-mail: info@outdoor-tours.com Website:
http://www.outdoor-tours.com
Outras Informações:
Registo Nº: 61/2007;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Orientação; Observação de aves; Escalada;
Rappel e Slide; Observação de geologia; Montanhismo; Aluguer
de motas; Aluguer de bicicletas;
A OUTDOOR-TOURS.Se trouxer colegas, amigos ou familiares, a
sua segurança e o seu divertimento são importantes para
nós.COM, Lda traz-lhe a melhor experiência de aventuras ao ar
livre no Algarve. Com o nosso serviço pessoal & a nossa
verdadeira hospitalidade vai sentir o melhor do interior de
Portugal. Veja o nosso website e não hesite em contactar-nos em
qualquer altura se tiver mais dúvidas sobre a sua estadia no
Algarve.

Centro de Portugal
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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;

Covilhã
Animactiva

Turistrela - Turismo da Serra da Estrela, S.A.

Morada: Rua Zeca Afonso, Lt. C, nº13, R/c Esq. 6200-220
Covilhã
Telefone: +351 967 896 755

Morada: Centro Cívico, Edifício CTT, 3º Piso 6200-073
Covilhã
Telefone: +351 275 334 933 Fax: +351 275 325 400

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

E-mail: info@turistrela.pt Website:
http://www.turistrela.pt

Outras Informações:
Registo Nº : 47/2011;
Atividades:
Passeios pedestres; Parapente; Bicicleta; Todo o terreno;
Canoagem; Kayak; Karting; Orientação; Tiro ao alvo; Observação
de aves; Esqui; Snowboard; Equitação; Escalada; Paintball;
Rappel e Slide; Balonismo; Paraquedismo; Observação de
geologia; Montanhismo;
A Animactiva é uma empresa de atividades desportivas e de
animação de eventos.

Outras Informações:
Nº de registo: 9/2003;
Atividades:
Pesca lúdica; Passeios pedestres; Parapente; Observação de
fauna e flora; Bicicleta; Canoagem; Orientação; Tiro ao alvo;
Observação de aves; Esqui; Snowboard; Equitação; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Observação de geologia; Montanhismo;
Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
A Empresa Turismo da Serra da Estrela, Turistrela, S.A., existe há
mais de 30 anos e detém a concessão da exploração do Turismo
e Desportos no Parque Natural da Serra da Estrela, tendo a seu
cargo a única Estância de Esqui em Portugal, localizada na Torre,
no centro do Parque Natural, no concelho de Seia, a 2000m de
altitude.

Sedeada na Covilhã e formada por uma equipa de licenciados e
animadores socioculturais, temos como principal área de
intervenção a Serra da Estrela e Cova da Beira.
Assim sendo, os objetivos da nossa empresa passam pela
realização de eventos desportivos e de animação bem como
eventos turísticos e de animação turística que permitam aos
participantes poder desfrutar do enorme valor ecológico,
patrimonial e cultural da nossa região.
Além destas áreas principais de intervenção, a empresa
Animactiva também se ocupa da gestão de infraestruturas
desportivas, possuindo neste momento um ginásio na Covilhã e
um Parque Infantil na Estância de Ski Vodafone.

A estância dispõe de instalações modernas, com todas as
infraestruturas de apoio necessárias e sofisticados
equipamentos: novos meios mecânicos de última geração, um
sistema de identificação de forfaits dos mais modernos na
Europa e um inovador processo de produção de neve artificial
que permite assegurar 120 a 150 dias de neve por ano.
No Parque Natural da Serra da Estrela é também possível
praticar outras atividades de desporto de aventura como
Passeios Pedestres, a cavalo ou em veículos todo-o-terreno, AcroBungy, visitas guiadas ao Parque Natural, pesca desportiva e
ornitologia.
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Lourinhã
tudAventura
Morada: Rua da Lagoa, 34 - Vimeiro 2530-819 Lourinhã
Telefone: +351 966 237 772 Fax: +351 261 985 212
E-mail: tudaventura@gmail.com
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta;
Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves; Equitação;
Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Observação de geologia;
Montanhismo; Espeleologia; Trekking; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Vive a História Que Gostavas De Contar.

Lousã
DNA, Desporto, Natureza e Aventura
Morada: Av. São Silvestre, 35 - 1º Andar 3200-203 Lousã
Telefone: +351 964 016 797 / 916 404 108
E-mail: geral@dnaventura.com Website:
http://www.dnaventura.com
Outras Informações:
Registo Nº : 27/2011;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta;
Canoagem; Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves;
Escalada; Rappel e Slide; Observação de geologia; Montanhismo;
Espeleologia; Canyoning;

Montemor-o-Velho
Rock n' Walk | Climbing | Hiking | Tours
Morada: Rua João da Silva 8, 3140-286 Montemor-oVelho
Telefone: +351 934 930 403
E-mail: contact@rocknwalk.pt Website:
http://www.rocknwalk.pt
Atividades:
Passeios pedestres; Surf; Rappel e Slide; Observação de
geologia; Montanhismo; Trekking;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade auditiva;

Entusiastas pela interação com a natureza e sua proteção.
Escalada e Caminhada fazem parte do nosso dia a dia, e
gostamos de mostrar às pessoas tudo o que sentimos ao fazê-lo.
Isso inspira-nos a dar o melhor de nós nas nossas atividades.
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Mortágua
Aventuris
Morada: Beco de S. Paulo, nº 6 - Vila Nova
3450-348-Mortágua
Telefone: +351 963 542 439
E-mail: geral@aventuris.com.pt Website:
http://www.aventuris.com.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 3/2011;
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem;
Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves; Paintball; Rappel e
Slide; Observação de geologia; Montanhismo; Canyoning;
Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Caminhadas, Bicicletas de turismo, Rent-a-Bike, Canoagem,
Canyoning e visitas culturais. Somos o vosso parceiro
profissional em Portugal!

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
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Porto de Mós
Quinta da Escola
Morada: Estrada das Grutas - Covão do Poço
Alvados
Telefone: +351 911 905 859 / 249 849 291

2480-034

E-mail: info@quintadaescola.com Website:
http://www.quintadaescola.com
Outras Informações:
Registo Nº : 60/2012;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta;
Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves; Escalada; Rappel
e Slide; Observação de geologia; Montanhismo; Espeleologia;
Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
A Quinta da Escola é um Centro de Educação Ambiental,
localizado em pleno Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros (PNSAC), dispomos de diversas atividades que
permitem aos participantes um contacto direto com a Natureza.
Temos à disposição Atividades de Educação Ambiental, Passeios
de Burro, com ou sem carroça, Ateliês de Olaria e atividades
lúdicas e radicais, como escalada, slide, rappel, tiro com arco,
entre muitos outros.

Vila de Rei
ZêzereTrek
Morada: Rua Dr. João Germano Neves da Silva, 21 - 2.º
Frente6110-219 Vila de Rei
Telefone: +351 934 877 160
E-mail: zezeretre@zezeretrek.com Website:
http://www.zezeretrek.com
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta; Todo
o terreno; Orientação; Observação de aves; Equitação; Escalada;
Rappel e Slide; Observação de geologia; Montanhismo;
Espeleologia; Canyoning;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;

A ZêzereTrek é uma Empresa de Animação Turística, criada em
2015, com o objetivo de oferecer uma abordagem diferenciadora
às atividades de Animação Turística, apoiada em duas vertentes:
na personalização dos serviços prestados e na integração de
elementos originais na sua oferta turística.
Operando a partir de Vila de Rei (o Centro Geodésico de
Portugal), a ZêzereTrek tem como área de atuação a área de
influência do Rio Zêzere e da Albufeira do Castelo do Bode, bem
como os Parques Naturais da Serra da Estrela e do Tejo
Internacional. Sendo estas zonas de grande valor ambiental e
cultural, apostamos na oferta de experiências de vivência desses
meios rurais e naturais, proporcionando aos nossos clientes a
participação em tarefas tradicionais envolvendo as gentes locais
e/ou a realização de atividades em Natureza, desde percursos
temáticos interpretativos até experiências de sobrevivência em
meio natural.
Como nota final, a ZêzereTrek possui já certificação de Turismo
de Natureza e a marca Natural.PT. Por outro lado, estando
integrada na rede das Aldeias do Xisto, e partilhando da sua
filosofia de promoção do desenvolvimento desse território,
temos também já a marca de parceiro das Aldeias do Xisto.
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Lisboa Região
Almada
Southtagus Tours
Morada: Quarteirão das Artes, escritório 1Rua Conde de
Ferreira, 32800-077 Almada
Telefone: +351 918 404 101
E-mail: geral@southtagustours.com Website:
http://www.southtagustours.com
Outras Informações:
Registo nº: 407/2014
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Bodyboard; Surf; Todo o terreno; Aluguer de
barcos; Canoagem; Vela; Windsurf; Observação de aves;
Equitação; Rappel e Slide; Observação de geologia; Aluguer de
motas de água; Asa delta; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

A Southtagus Tours explora os melhores recursos naturais deste
extraordinário país, Água,Terra e Sol . As nossas propostas
ligam estes elementos em atividades de aventura, descontração
e momentos de lazer inesquecíveis.

Amadora
U Tours Lda - Animação Turistica
Morada: Avenida de Ceuta, 25

2700-188 Amadora

Telefone: +351 21 492 87 61 Fax: +351 21 492 87 61
E-mail: geral@utours.pt Website: http://www.utours.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 65/2008;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Parapente;
Observação de fauna e flora; Observação de cetáceos;
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak;
Karting; Vela; Orientação; Tiro ao alvo; Windsurf; Kitesurf;
Observação de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Moto 4;
Rappel e Slide; Balonismo; Esqui aquático; Paraquedismo;
Observação de geologia; Rafting; Montanhismo; Espeleologia;
Canyoning; Parasailing; Asa delta;
U Tours é o seu parceiro de turismo pessoal volante, e de
Turismo Empresarial, que lhe proporciona as melhores rondas
pelos melhores locais e que o leva ainda ao seu local de eleição
e escolha. Temos para empresas um serviço completo de
animação e eventos. Vela neste site como nos encontrar, os
preços, o booking on line e reservas. Descubra Portugal e os
seus maravilhosos premium spots descontraido e disfrutando só
do momento. Disfrute e deixe o resto connosco.

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

9/21

Cascais
Guincho Adventours - Animação Turística Lda
Morada: Rua da Areia, 1306 - Areia 2750-095 Cascais
Telefone: +351 914471918 Fax: +351 214869700
E-mail: guinchoadventours@gmail.com Website:
http://www.guinchotours.net
Outras Informações:
Registo Nº : 78/2008;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bodyboard;
Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak; Karting;
Orientação; Kitesurf; Esqui; Equitação; Escalada; Moto 4; Rappel
e Slide; Observação de geologia; Montanhismo; Aluguer de
motas; Aluguer de bicicletas;
Centrados na divulgação do extenso Património Natural,
Histórico e Cultural, dispomos dos meios essenciais ao adequado
desfrute e conhecimento de toda a flora, fauna, monumentos e
fenómenos geológicos concentrados aqui na zona de Sintra Cascais.
Cenários de grande beleza como a praia, campo, montanha
estão aqui ao lado, juntamente com os recentes circuitos
pedonais e ciclovias totalmente equipadas com condições
ímpares de segurança e conforto, para que possa desfrutar de
uma experiência única, e sempre junto ao azul Oceano Atlântico.
Estamos vocacionados para a oferta de serviços orientados para
famílias, grupos de amigos ou associações.

Lisboa
Argon - Animação Turística Unipessoal Lda

Around Lisbon Tours

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

Morada: Rua Silva Carvalho, 100 - 5º esq. 1250-257
Lisboa
Telefone: +351 934 777 392 / 932 492 264

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

E-mail: info@aroundlisbon.pt Website:
http://www.aroundlisbon.pt

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!

Outras Informações:
Registo Nº : 93/2012;
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Passeios pedestres; Observação de
fauna e flora; Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf;
Bicicleta; Canoagem; Kayak; Windsurf; Kitesurf; Escalada; Rappel
e Slide; Observação de geologia; Montanhismo;
Around Lisbon não é uma empresa de Tours típica.
Na verdade, não gostamos de pensar na Around Lisbon como um
negócio, mas como um projeto de vida de dois amigos que
pretendem desenvolver uma empresa de tours para pessoas de
todo o mundo.
O nosso objetivo é ser o seu “amigo local” para o ajudar a
aproveitar ao máximo a sua estadia em Portugal.
Há paisagens maravilhosas ao redor de Lisboa que são
verdadeiramente imperdíveis.
Desenhámos as nossas excursões tendo em mente o que
gostaríamos de ver se visitássemos Portugal pela primeira vez.
Queremos ir para fora dos trilhos mais batidos e mostrar-lhe os
lugares escondidos que apenas os locais conhecem.
Oferecemos diferentes pacotes de passeios: os "Classics", que
são aqueles lugares especiais que nenhum viajante deverá
perder, e "Our Tours", que foram concebidas de acordo com
nossas preferências pessoais.
Embora estejamos bem informados sobre os locais que o
levamos a visitar, não somos maníacos de história ou geografia.
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Equinócio, Lda
Morada: Rua Febo Moniz, 6

2700-369 Amadora

Telefone: + 351 21 015 51 39 Fax: +351 21 015 51 39
E-mail: info@equinocio.com Website:
http://www.equinocio.com
Outras Informações:
Nº de registo: 54/2004;
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem;
Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada; Paintball; Moto 4;
Rappel e Slide; Observação de geologia; Rafting; Montanhismo;
Canyoning;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
A Equinócio atua na área da Animação Turística sendo
especializada em desporto aventura (pendulo, rafting, slide,
paintball, bodyboard, escalada, rappel, caminhadas). Trabalha
em regime de agenda para o público em geral. Apresenta
também o departamento Equinócio Corporate efetuando eventos
de outdoor para empresas com a dominante "Team Building" e
"Building Team". A Equinócio Kids é um outro departamento da
Equinócio que adequa os desportos aventura a um público
juvenil através de colónias de férias e aniversários. Atuamos em
Portugal por todo o país, com equipamento próprio.
Apresentamos flexibilidade, profissionalismo, rapidez de resposta
e sucesso garantido do seu evento como pontos fortes das
nossas ações.

Não espere ser sobrecarregado com toneladas de factos
históricos ou informações geológicas. Espere antes ser guiado
por alguém que ama o ar fresco e nadar no nosso mar. Espere
alguém que possa ajudá-lo a entender os hábitos do nosso povo,
apontando não apenas as pequenas coisas que amamos no
nosso país, mas também aquelas que sabemos que precisamos
melhorar.
Não temos vans de luxo. Mas interessa-nos saber o seu nome, de
onde vem e onde esteve antes nas suas viagens.
Queremos que passe um dia fantástico na nossa companhia e
dos seus parceiros de tour.
Isso faz-nos ganhar o dia também.

Oeiras
VITAMINAR - VitaminAventura
Morada: Rua Adriano José da Silva, 20C 2770-004 Paço
de Arcos / Oeiras
Telefone: 351 915 057 048
E-mail: vitaminaventura@gmail.com Website:
http://www.vitamina.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 265/2012;
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Observação de fauna e flora;
Observação de cetáceos; Bodyboard; Surf; Bicicleta; Canoagem;
Vela; Orientação; Windsurf; Observação de aves; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Observação de geologia; Montanhismo;
Canyoning; Hidrospeed;
Inserida na empresa VITAMINAR, a VitaminAventura é um
departamento de organização de eventos - desporto e aventura
que proporciona aos seus clientes uma vasta oferta de
atividades nos mais diversos locais. Nascemos da vontade de
estar em permanente atividade na natureza e pela procura do
equilibrio nos desafios naturais que encontramos. Somos uma
empresa jovem que se destaca pela conduta e cultura
profissional onde a inovação e a segurança têm um papel
fundamental.
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Sesimbra
Vertente Natural
Morada: Porto de Abrigo de Sesimbra Loja nº 6 2970
Sesimbra
Telefone: +351 210 848 919 - 918 200 723
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.
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.
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.

Setúbal
Azimuthprecision

InArrábida

Morada: Rua Francisco Maria Sousa Brandão, 15
2925-391 Azeitão
Telefone: +351 969 001 773

Morada: Rua Álvaro Castelões, 76 2900-214 Setúbal

E-mail: info@azimuthprecision.com Website:
http://www.azimuthprecision.com
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Kayak;
Orientação; Escalada; Paintball; Rappel e Slide; Observação de
geologia; Rafting; Montanhismo; Paddlesurf; Trekking;

Procuramos aventureiros para dar a conhecer Portugal de uma
forma especial! "Viajar na aventura" para Escalar, fazer Rappel e
Vias Ferratas.

SAL - Sistemas de Ar Livre
Morada: Av. Manuel Maria Portela, 40-1º Esq. 2900-478
Setúbal
Telefone: +351 265 227 685 Fax: +351 265 221 334
E-mail: sal@sal.pt Website: http://www.sal.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 28/2003;
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Observação de cetáceos; Canoagem; Orientação; Tiro ao
alvo; Observação de aves; Escalada; Paintball; Rappel e Slide;
Observação de geologia; Montanhismo;

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!
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.

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

12/21

A SAL - Sistemas de Ar Livre é uma empresa de Ecoturismo e
formação Outdoor que concebe, organiza, executa e avalia
projetos e atividades de promoção e animação, sempre com o
claro objetivo de criar felicidade e partilhar conhecimentos com
as pessoas que nelas participam.
Atualmente a SAL tem capacidade de conceção e realização de
atividades nas regiões de Setúbal, Lisboa, Alentejo e Ribatejo.
Noutros locais de Portugal, a SAL pode desenvolver atividades de
estudo e conceção de guias e roteiros de EcoTurismo ou recorrer
a parcerias com empresas locais, que respeitem os "Valores
SAL", os Critérios de Qualidade e a Imagem na execução das
atividades e na receção ao cliente.

Sintra
Go2Cintra®

Muitaventura

Morada: Rua Veiga da Cunha, 282710-627

Morada: rua Marquês de Viana, nº 31, São Pedro
2710-516 Sintra.
Telefone: +351 211 931 636 / 967 021 248 / 925 722 239

Telefone: +351 917 855 428
E-mail: geral@go2cintra.com Website:
http://go2cintra.com
Outras Informações:
Registo nº: 39/2014
Atividades:
Passeios pedestres; Parapente; Observação de fauna e flora;
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Windsurf; Kitesurf;
Snowboard; Escalada; Rappel e Slide; Paraquedismo; Observação
de geologia; Montanhismo; Asa delta; Aluguer de motas; Aluguer
de bicicletas;

Go2Cintra Eco Tours baseia-se numa maneira, ecológica e única
de explorar o parque natural de Sintra -Cascais: usando,
bicicletas elétricas. E-Bike Tours são baseados em princípios de
ecologia e acessibilidade. Com eles, todos, serão capazes de
subir ao topo da montanha. Embarque connosco numa
maravilhosa viagem de bicicleta através de património Natural e
Cultural de Sintra.

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
Adventure Kingdom
Morada: Estrada da Eira do Serrado Nº 38BSanto Antonio
9020-156 FunchalMadeira
Telefone: +351 968 101 870 Fax: +351 291 600 796
E-mail: geral@madeira-adventure-kingdom.com Website:
http://www.madeira-adventure-kingdom.com
Atividades:
Mergulho; Passeios pedestres; Observação de fauna e flora;
Observação de cetáceos; Bicicleta; Todo o terreno; Observação
de aves; Equitação; Escalada; Rappel e Slide; Observação de
geologia; Montanhismo; Canyoning;
Adventure Kingdom trata-se de uma empresa de animação
turística, destinada a dar a conhecer os aspetos etnográficos da
nossa Ilha não só ao turismo externo, mas também ao turismo
interno . Esta nasceu do sonho de promover a ilha não
unicamente pela sua beleza mas também pela sua cultura.
Pretendemos satisfazer os nossos clientes, para que estes
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regressem aos nossos serviços e à nossa ilha, tendo como
objetivo primordial a divulgação da nossa “Pérola do Atlântico”.
Assim sendo, um dos lemas da empresa é “Come and return” –
Vir e voltar, representado no logotipo da empresa por um
bomerangue.

Ilha da Madeira
EPIC Madeira

Lokoloko

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

Morada: Rua D. Francisco Santana (Hotel
Galosol)9125-031 – Caniço de Baixo / Madeira
Telefone: +351 291 939 191

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

E-mail: info.lokoloko.madeira@gmail.com Website:
http://www.lokolokomadeira.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;

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 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.

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.

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 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.

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.

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
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.
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Porto e Norte
Barcelos
Gallus Tours - Alsicelos Unipessoal Lda.
Morada: Travessa das Pontes, 61 - Tamel S.
Veríssimo4750-755 Barcelos
Telefone: +351 934 581 248
E-mail: geral@gallustours.com Website:
http://www.gallustours.com
Outras Informações:
Atividades de Moto-turismo; Provas gastronómicas, Provas de
Vinhos, Workshops
Atividades:
Passeios pedestres; Parapente; Observação de fauna e flora;
Bicicleta; Todo o terreno; Orientação; Tiro ao alvo; Observação
de aves; Equitação; Escalada; Moto 4; Rappel e Slide;
Observação de geologia; Montanhismo; Trekking; Aluguer de
bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;

A Gallus Tours surge do gosto pela área do turismo e pela
paixão, que os criadores da marca, têm pela região do Minho. A
empresa está situada na cidade de Barcelos, a chamada
“princesa do Minho”, bem no centro desta região.Foi criada no
sentido de desenvolver uma oferta turística real, transparente,
enquadrada com a realidade da região e com a finalidade de
diversificar a oferta do setor, nesta área geográfica. Atuamos
nas seguintes localidades: Barcelos, Braga, Esposende, Vila Nova
de Famalicão, Guimarães, Vila do conde, Póvoa de Varzim, Vila
Verde, Amares, Terras de Bouro e Porto. Prestamos serviços
para o turismo, nomeadamente, animação turística, organização
de feiras e eventos, consultoria em turismo e restauração.
A missão da Gallustours é desenvolver, de forma sustentável,
produtos e serviços do setor turístico que criem valor
acrescentado para os seus clientes, colaboradores e meio
envolvente, sendo reconhecida por todos como uma mais-valia
para a região onde atua.
A visão da nossa empresa é ser líder de mercado no Minho,
através da comercialização de produtos e serviços turísticos,
contribuindo assim para o desenvolvimento da região e dos
demais intervenientes neste setor.
Quanto aos objetivos da GallusTours, estes são: Superar as
expectativas dos nossos clientes; Garantir a sustentabilidade da
empresa; Contribuir, em termos ambientais, para a
sustentabilidade do setor; Desenvolver em todos os
intervenientes ligados à empresa, uma responsabilidade
social/ambiental, no desenvolvimento das suas atividades.
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Celorico de Basto
Emotions
Morada: Rua Dr. Baltazar Rebelo de Sousa, Ed. Galeria
Nova, 17 4890-377 - Celorico de Basto
Telefone: +351 965 231 852
E-mail: geral@emotions.com.pt Website:
http://www.emotions.com.pt
Outras Informações:
Registo nº: 697/2015
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem;
Kayak; Orientação; Observação de aves; Paintball; Rappel e
Slide; Observação de geologia; Rafting; Montanhismo;
Espeleologia; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;

A região singela onde estamos inseridos levou-nos a acreditar
que a cultura, os sabores e o desporto podem estar de mãos
dadas.
A Emotions surge como um projeto inovador que pretende ligar
tudo aquilo que o Norte de Portugal (Minho, Trás-os-Montes e
Alto-Douro) tem para oferecer.
Estas regiões, unidas pelo rio Tâmega, resguardadas pelo Monte
Farinha e abençoadas pela natureza, são o ponto de partida para
uma grande aventura.
Em parceria com a Rota do Românico, a Rota dos Vinhos Verdes
e as mais conceituadas unidades hoteleiras, de Turismo Rural e
Quintas, promovemos atividades desportivas, culturais e
gastronómicas para que famílias, empresas e grupos possam
disfrutar do verdadeiro conceito “Emotions”.
Para nós, o teu sonho é o nosso objetivo.

Chaves
Ideias Essenciais Eventos
Morada: Avenida do Tâmega, 425400 Chaves
Telefone: +351 933 210 651 / 916 996 431
E-mail: geral@ideiasessenciais.pt Website:
http://www.ideiasessenciais.pt
Atividades:
Passeios pedestres; Parapente; Observação de fauna e flora;
Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Karting; Orientação;
Observação de aves; Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide;
Observação de geologia; Rafting; Montanhismo; Canyoning;
Aluguer de bicicletas;

A Ideias Essenciais Eventos, é uma empresa profissional de
organização e gestão de eventos turísticos e desportivos.
Trabalhamos fundamentalmente na área de Incoming de grupos,
somos especialistas em circuitos, acompanhamento e animação
turística e o nosso objetivo é dar a conhecer o melhor da região
do Alto Tâmega.
Somos uma empresa constituída por uma equipa jovem e
dinâmica, formada por pessoal qualificado em varias áreas, que
com a experiência alcançada ao longo dos anos, aposta na
inovação, dedicação, qualidade e criatividade em todos os
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eventos que produz para assim atingir o objetivo de satisfação
plena dos nossos clientes, desenvolvendo atividades que
solucionem as necessidades de quem procura os nossos
serviços.
Venha desfrutar o melhor do Alto Tâmega com Ideias Essenciais
Eventos, uma forma diferente de viver e sentir o turismo.

Mirandela
Anitudes
Morada: Cace - Zona Industrial

5370-200 Mirandela

Telefone: +351 914 716 193 Fax: +351 278 201 408
E-mail: anitudes.lda@mail.pt; anitudes@hotmail.com
Website: http://www.terraquenteonline.com
Outras Informações:
Nº de registo: 5/2003;
Atividades:
Passeios pedestres; Parapente; Observação de fauna e flora;
Observação de cetáceos; 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; Aluguer de motas;
Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Visite Trás-os-Montes e não deixe de desfrutar as atividades que
temos para lhe oferecer: canoagem, escalada, rappel, slide, BTT,
passeios pedestres, equitação, paint ball, orientação, moto 4 e
passeios de todo-o-terreno.
De maio a setembro a empresa funciona no cais fluvial de
Mirandela e no parque de campismo de Rio de Onor - Bragança.

Moimenta da Beira
Crónicas da Terra - Turismo Natureza e Aventura
Morada: Av. 25 de Abril, 40 3620-304 Moimenta da
Beira
Telefone: +351 254 588 127 Fax: +351 254 588 127
E-mail: cronicasdaterra@sapo.pt Website:
http://www.cronicasdaterra.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 13/2007;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak;
Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Observação de geologia; Rafting;
Montanhismo; Canyoning; Caça; Aluguer de motas; Aluguer de
bicicletas;
Oferece serviços de animação turistica na região do Douro e
Serra da Estrela. Parque Aventura em Moimenta da Beira, na
margem do Rio Távora.
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Mondim de Basto
Vertical Dream
Morada: Pombal - Vilar de Viando4880-212 Mondim de
Basto
Telefone: +351 960 060 498
E-mail: info@verticaldream.org Website:
http://verticaldream.org
Outras Informações:
Registo Nº : 82/2012;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Canoagem;
Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Esqui; Escalada; Paintball;
Rappel e Slide; Observação de geologia; Rafting; Montanhismo;
Espeleologia; Canyoning;
Com a Vertical Dream terás a oportunidade de conhecer o
desporto e as suas técnicas, viverás uma aventura com
segurança e respeito pelo contexto social e natural, encontrarás
guias profissionais e descobrirás uma ampla gama de atividades
de montanha.

Montalegre
Javsport
Morada: Fafião - Cabril

5470-017 Montalegre

Telefone: +351 252 850 621 - 96 616 87 17 Fax: +351
252 850 622
E-mail: aventura@javsport.pt Website:
http://www.javsport.pt
Outras Informações:
Nº de registo: 20/2003;
Atividades:
Passeios pedestres; Bicicleta; Orientação; Tiro ao alvo; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Observação de geologia; Montanhismo;
Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
A Javsport está sediada bem no coração do Parque Nacional
Peneda-Gerês, em Fafião-Cabril, próximo de Montalegre.
Propõe atividades desportivas na natureza, em particular na
Serra do Gerês, como marchas pedestres, slide, rappel,
canyoning e passeios de BTT.
A Javsport está preparada para desenvolver programas para
escolas, empresas ou outros grupos organizados. Os monitores
são especializados e certificados pelo ICN - Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas e estão registados no
Sistema Nacional de Certificação Profissional. O material e
equipamento de segurança disponível permitem a Javsport
oferecer o máximo de prazer em cada modalidade.
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Penafiel
Shale Adventure
Morada: Rua da Ponte, 410 4585-895 Paredes
Telefone: +351 910 258 901 / 963 814 323
E-mail: shaleadventure@gmail.com Website:
https://www.shaleadventure.pt
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Observação de
cetáceos; Surf; Bicicleta; Todo o terreno; Canoagem; Kayak;
Karting; Tiro ao alvo; Observação de aves; Paintball; Rappel e
Slide; Observação de geologia; Rafting; Trekking;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Somos uma empresa fundada em outubro de 2017. Temos o
desejo de criar eventos turísticos e Tours Turísticos para
promover as Serras do Porto, Interior do Porto e em particular
Portugal, tão rico e diverso na sua história, cultura e tradições, e
foi isso que acabámos por fazer. Privilegiamos as atividades de
descoberta em ambiente natural e para isso criámos um
programa de Passeios 4X4, BTT, Van Tours e Transferes.A
qualidade e segurança são valores fundamentais na preparação
e realização de cada evento. O nível de especialização da
equipa, a manutenção da frota, a certificação dos equipamentos
e a garantia dos fornecedores são preocupações constantes.
Distinguimo-nos pela excelência na organização de eventos,
desde a escolha dos locais e percursos, atividades e desportos,
monumentos e tradições. O que fazem cada atividade autêntica
e inesquecível.

Porto
Múltipla Escolha
Morada: Travessa de Salgueiros, 59

4050-535 Porto

Telefone: +351 225 094 460 Fax: +351 225 094 460
E-mail: geral@multiplaescolha.net Website:
http://www.multiplaescolha.net
Outras Informações:
Registo Nº : 115/2010 ;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bodyboard;
Surf; Bicicleta; Canoagem; Kayak; Orientação; Tiro ao alvo;
Observação de aves; Equitação; Escalada; Paintball; Rappel e
Slide; Observação de geologia; Rafting; Montanhismo;
Canyoning; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
O ar livre no seu melhor! Venha viver Portugal!

Santo Tirso
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PortoNature
Morada: Rua 25 de Abril, 4444825-010 -Agrela Sts /
Santo Tirso
Telefone: +351 916 985 030
E-mail: info@portonature.pt Website:
http://www.portonature.pt
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Bodyboard; Surf; Todo o terreno; Canoagem; Karting;
Observação de aves; Moto 4; Rappel e Slide; Paraquedismo;
Observação de geologia; Rafting; Montanhismo; Canyoning;
Aluguer de motas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade auditiva;
Competências de atendimento: Incapacidade auditiva;

PortoNature tem ao seu dispôr serviços de tours e experiências
na natureza no território a norte de Portugal com a sua
especialização na zona de Arouca.
Todos os nossos tours incluem transporte desde a cidade do
Porto, road trip to Arouca, phototour e caminhadas em percursos
pedestres ou montanha, com uma duração entre 8 a 12h terá
contacto com a natureza e as gentes locais, visitas a aldeias
remotas de beleza incomparável.
As nossas experincias de 1 dia incluem actividades como o
Canyoning, rafting, canoe trip, surf, bodyboard e paraquedismo.
O serviço de transporte de e para a cidade do Porto até á
actividade pretendida é assegurado pela PortoNature.
Para os que pretendem uma experiencia mais prolongada,
criamos as Experiencias On-demand, pacote de serviços á
medida pretendida no que se refere a tempo de estadia e
actividades pretendidas.
Venha descobrir esta beleza incomparável e tenha connosco
uma experiencia inesquecível.

São João da Pesqueira
Dourovou - Marina, Yacht Charter & Bungalows
Morada: EN 222-3 / Vale de Figueira / Cais da Ferradosa
5130-543 São João da Pesqueira
Telefone: +351 91 852 18 21 Fax: +351 22 145 47 04
E-mail: info@douro.biz Website:
http://www.dourovou.com
Outras Informações:
Registo Nº : 168/2011;
Atividades:
Passeios de Barco; Pesca lúdica; Passeios pedestres; Observação
de fauna e flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos;
Canoagem; Kayak; Vela; Windsurf; Observação de aves;
Escalada; Moto 4; Rappel e Slide; Esqui aquático; Observação de
geologia; Montanhismo; Canyoning; Aluguer de motas de água;
Caça; Hidrospeed; Aluguer de motas; Aluguer de bicicletas;
Dourovou - aluguer de barcos e bungalows
Com os nossos barcos pode chegar onde poucos chegam, e
sentir o que poucos sentem.
De barco siga o fluxo da água, atravesse barragens, vilas e
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aldeias, parqueie junto às margens, Desembarque onde quiser,
experimente sabores autênticos, aprecie os contornos de
paraísos que esperam por si...
Paixão de navegar...
A Dourovou-Eco-turismo Fluvial nasce de uma paixão pelo
navegar no Rio (vela/motor). O Douro foi para nós uma
descoberta que queremos partilhar.
Pomos á sua disposição um novo conceito de ecoturismo fluvial,
com embarcações (vela/motor), de forma a poder viver
experiências únicas e culturalmente autênticas.

Torre de Moncorvo
Sabor, Douro e Aventura-Entretenimento e Lazer,
Lda
Morada: Rua Abade Tavares, Cave 2 5160-247 Torre de
Moncorvo
Telefone: +351 279 258 270 Fax: +351 279 258 270
E-mail: info@sabordouro.com Website:
http://www.sabordouro.com
Outras Informações:
Nº de registo: 22/2002;
Atividades:
Passeios de Barco; Passeios pedestres; Observação de fauna e
flora; Bicicleta; Todo o terreno; Aluguer de barcos; Canoagem;
Kayak; Orientação; Tiro ao alvo; Observação de aves; Esqui;
Escalada; Paintball; Moto 4; Rappel e Slide; Esqui aquático;
Observação de geologia; Aluguer de motas de água; Aluguer de
motas; Aluguer de bicicletas;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Empresa de animação turista com sede no Vale do Douro
Superior, região do Vinho do Porto, e de dois destinos
fantásticos, Patrimónios da Humanidade, Alto Douro Vinhateiro e
os Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Coa e
Siega Verde. Próximos de Espanha e do Parque Natural das
Arribas/Douro Internacional. Realizamos nestes locais, percursos
guiados por Terra, Água e Ar.

Vila Flor
1000 Odisseias - Atividades de Lazer, Lda
Morada: Av.ª Dr. Francisco Guerra nº 33, R/Ch Esq. 5360
- 301 Vila Flor
Telefone: +351 910 912 743
E-mail: geral@1000-odisseias.pt Website:
http://www.1000-odisseias.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 16/2011;
Atividades:
Passeios pedestres; Observação de fauna e flora; Bicicleta;
Canoagem; Kayak; Orientação; Observação de aves; Escalada;
Paintball; Rappel e Slide; Observação de geologia; Rafting;
Montanhismo; Canyoning; Hidrospeed;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Atividades de aventura e de turismo ativo.
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