Circuitos e Serviços de Turismo
Aldeias do Xisto

Aldeias do Xisto - Figueira

Morada: Casa Grande - Centro Dinamizador das Aldeias
do Xisto 6230-137 Barroca
Telefone: +351 275 647 700 / 960 101 873 Fax: +351
275 647 701
E-mail: info@aldeiasdoxisto.pt Website:
http://www.aldeiasdoxisto.pt

Morada: Rua Principal - Lugar de Figueira 6150-618
Figueira (Sobreira Formosa - Proença-a-Nova)
Telefone: +351 274 822 134 / 965 351 796

Algarve Tuk Group
Morada: Rua Do Barranco 8400-564 Carvoeiro

E-mail: loja.figueira@gmail.com Website:
http://www.aldeiasdoxisto.pt
Outras Informações:
Horário: Fins de semana e feriados: 10:00-12:30 h/14:00-18:00 h
Caraterísticas e Serviços:
Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Telefone: +351 967 150 582 / 969 623 816
E-mail: reservas@algarvetukgroup.pt Website:
http://www.algarvetukgroup.pt

Drawwingbow - Animação Turística Lda

Horários:
9:00 - 24:00;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Morada: Rua Maria Pia, 529 R/C Dto. 1350-199 Lisboa

A “Algarve Tuk Group”, é resultado de uma parceria entre duas
entidades distintas, mas amigas – a “Carvoeiro Tuk Tuk” e a
“Algar Tuk Tours”- que, em comum, promovem circuitos
turísticos que oferecem um melhor conhecimento desta bela
zona da região algarvia, com base na utilização de um meio de
transporte diferenciado, como é o caso dos veículos «Tuk-Tuk»,
100% ecológicos.

A Drawwingbow é uma equipa criativa que lhe propõe a
descoberta de Lisboa.

FalconAdventure
Morada: Rua da Castelhana, 123 - 4º Dtº
2750-805 Cascais
Telefone: +351 969 321 380
E-mail: geral@falconadventure.pt;
reservas@aalconadventure.pt Website:
https://www.falconadventure.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Telefone: +351 919 137 842
E-mail: geral@drawwingbow.pt Website:
http://www.drawwingbow.pt
Horários:
09:00 / 21:00;
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

O profissionalismo dos nossos guias realiza-a em todas as suas
perspetivas lúdicas, culturais, artísticas e históricas.
A responsabilidade social e as preocupações ambientais
da Drawwingbow levam-no numa viagem ecológica, confortável,
personalizada e divertida, em Tuk Tuk 100% eléctrico, adaptado
às exigências de segurança e conforto europeus.
Os entusiasmantes passeios turísticos em família, com amigos,
sozinho, românticos ou em negócios, no Tuk Tuk
da Drawwingbow, dar-lhe-ão uma visão encantada de Lisboa. E a
nós encanta-nos a satisfação dos nossos clientes.
Deixe-se transportar pelos nossos guias, sentindo a alegria de
Lisboa, numa viagem inesquecível que lhe proporcionará
verdadeiros momentos de felicidade e muita diversão.

Haapy Van

Lisbon Sight Sailing

Morada: Rua São Sebastião, fracção U8200-449 Guia
Albufeira
Telefone: +351 926 162 620

Morada: Doca do Bom Sucesso 1400-038 Lisboa

E-mail: info@happyvan.pt Website: https://happyvan.pt/

Telefone: +351 216 051 078
E-mail: info@lisbonsightsailing.com Website:
http://www.lisbonsightsailing.com
Horários:
.;
Outras Informações:
Registo nº: 207/2013
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

O outro lado de Lisboa

Lisbon With Pats
Morada: 1250-222 Lisboa
Telefone: +351 919 260 333
E-mail: pats@lisbonwithpats.com Website:
http://lisbonwithpats.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
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Convidamo-lo a conhecer uma perspetiva única de Lisboa, a
velejar no Rio Tejo, a descobrir e explorar os atrativos da Cidade
das Sete Colinas.
Delicie-se numa experiência inesquecível, num espaço e
ambiente incomparáveis, conduzida num veleiro desenhado para
o satisfazer. A diversão, o lazer e o glamour estão sempre
incluídos.

Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade intelectual; Competências de
atendimento: Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Visitas personalizadas para todos os interesses possíveis e
imagináveis.
Lisbon with Pats cria passeios personalizados de Lisboa de
acordo com os interesses, preferências e gostos do visitante.

Reservas online. Bem-vindo a bordo

mavantours
Morada: Rua Sarmento Beires, 100 - 2º Esq. Frt4450-723
Leça da Palmeira
Telefone: +351 912 908 188
E-mail: mavantours@gmail.com Website:
http://www.vantours.pt
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

Como todos os bons restaurantes locais, oferece um menu
especial que muda de acordo com a época e mesmo ao dia,
dependendo dos ingredientes culturais disponíveis.
Quer se trate de passeios turísticos, visitar monumentos e locais
de interesse turístico, um guia para eventos especiais,
restaurantes ou experiências de compras, ou um desejo de
desfrutar de eventos culturais na cidade, Lisbon with Pats
permitirá ao visitante experimentar o melhor que Lisboa tem
para oferecer, adaptado aos interesses e preferências de cada
cliente.

PLUG-INPT - Electric Driving Tours
mavantours presta serviços de animação turística a partir do
Porto. Dispõe de programas de um dia, meio dia, walking tours,
tours enoturismo e gastronomia, tours personalizados e ainda
outras experiências. Os tours são privados e disponíveis em
português, francês, inglês e espanhol. Os locais de partida são à
escolha do cliente, que poderá também personalizar o seu tour
e/ou alterar o tour base tendo em conta os seus interesses,
porque a missão de mavantours é prestar o melhor serviço
possível ao cliente e dar-lhe a melhor experiência possível em
Portugal.

Portugal 360 Tours
Morada: Praça do Comércio1100-148 Lisboa
Telefone: +351 939 762 358
E-mail: info@portugal360tours.com Website:
http://www.portugal360around.com
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios Aéreos;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

A Melhor forma de Descobrir Portugal

Selection Tours
Morada: Rua João Infante, Lt 3 - R/c A2750 - 384 Cascais
Telefone: + 351 30 880 33 24
E-mail: tours@selectiontours.com
Outras Informações:
Registo nº: 298/2013
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

A Selection Tours disponibiliza Tours Semi-privados e Privados
onde se diferência pela qualidade. Temos tours diários que
partem de Lisboa, para Sintra, Fátima, Nazaré, Obidos entre

Morada: Estrada Nacional nº 19, Km 6Autódromo
Fernanda Pires da Silva, Garagem A, Bancada B2645-545
Alcabideche
E-mail: gustavo.pereira@plug-inpt.com Website:
http://www.plug-inpt.com
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

A Marca PLUG-INPT, a primeira e única marca a desenvolver os
seus circuitos turísticos exclusivamente em viaturas elétricas,
nasceu com um propósito muito claro: dar a conhecer a riqueza
e a diversidade do país mais a oeste da europa, de forma
ambientalmente sustentável. A história e contemporaneidade, a
gastronomia, a cultura ou os longos quilómetros de costa, estão
agora ao alcance de quem quer vivê-los e senti-los em RoadTrips
que vão muito além das fotografias dos guias turísticos.

Sailing Porto - Celanus
Morada: Celanus Empresa Turismo SARLRua das Pedras,
nº 307 Lugar de Francelos4405-685 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 915 704 442 (Portugal) / + 34 911 574
880 (España)
E-mail: sailingporto@gmail.com Website:
http://www.sailingporto.com
Outras Informações:
1 - Navegação de 4 horas, de Matosinhos ao Porto, Vela e
História
2 - Batismo de Vela e História de 1 hora.
3 – Viagens a vela à medida na Ribeira do Porto
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Circuitos Turísticos;

Organizamos viagens à Vela de forma regular. Se estiver na
Marina Porto Atlântico ou no rio Douro, irá ver o barco da Sailing
Porto - Celanus ancorado e esperando por si.
Com os nossos barcos fará pequenos cruzeiros e,m que sentirá a
navegação com uma nova perspetiva:
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outros destinos. Também temos tours à medida do cliente
combinando os destinos que pretenda, seja Porto, Évora,
Coimbra, Algarve, ajustando às necessidades e requisitos dos
clientes, sendo tours de um dia ou de vários dias.

Com mais de 25 anos de experiência de vela, a Sailingporto
- CELANUS mostra a sua paixão e conhecimento de vela tanto
no rio como no mar, levando-o a descobrir o Porto de uma forma
diferente!

yellowTUKmarine

The Wine Flat

Morada: Lisboa

Morada: Travessa Santa Marta, 13-A1150-299 Lisboa

Telefone: +351 961 733 617

Telefone: +351 964 3706 33

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

E-mail: teresa@thewineflatlisbon.com Website:
http://www.thewineflatlisbon.com

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Vamos mostrar-lhe Lisboa

Sou apaixonada por vinhos há mais de 20 anos e gosto de
partilhar com todas as pessoas, que têm curiosidade ou querem
saber mais, sobre o mundo dos vinhos portugueses.
Ao aliar o conhecimento técnico e o prazer de desfrutar de
aromas e paladares, com uma abordagem acessível é possível
aprender alguns segredos que pode facilmente usar no seu dia-adia, enquanto desfruta de uma experiência que vai querer
repetir.
Os passeios a pé em Lisboa, Sintra e Cascais – Sommelier’s City
Tours, estam vocacionados para todos os amantes de vinho e
comida, pois acredito que podemos viajar por Portugal
conhecendo gentes e costumes, terra e clima, cores e sabores,
enfim um mundo de sensações numa língua universal ao alcance
da nossa mão e tudo dentro de um simples copo de vinho.
Em 2017 surge o The Wine Flat finalmente um espaço onde
posso receber todas as pessoas que têm curiosidade ou querem
saber mais, sobre o mundo dos vinhos portugueses. Eu abro o
vinho, venha daí comigo!

Alentejo
Alter do Chão
Coudelaria de Alter do Chão

Landescape Walks

Morada: Tapada do Arneiro - Apartado 80 7440-152 Alter
do Chão
Telefone: +351 245 610 060 Fax: +351 245 610 090

Morada: Rua S. Braz, 347440-060 Alter do Chão

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

Telefone: +351 919 776 184
E-mail: info@landescapewalks.com Website:
http://www.facebook.com/landescapewalks
Outras Informações:
Registo nº: 346/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Outras Informações:
Horário:
De 3ª a 6ª Feira: 9h30 - 17h30
Sábado e Domingo: 10h30 - 17h00
Encerrado: 2ª Feira e Feriados
Caraterísticas e Serviços:
Turismo Equestre;

Landescape Walks – Tours fora dos circuitos habituais

Ao entrar na Coudelaria de Alter, Coudelaria Nacional, entra no
reino do puro cavalo Lusitano.
São 800 hectares de uma propriedade de paisagem
deslumbrante, dedicada à nobreza do Lusitano. Foi nesta antiga
Coudelaria Real, fundada em 1748 e tendo por objetivo preparar

Portugal - As coisas boas vêm em tamanhos pequenos. Aqui
encontrará uma grande variedade de paisagens e atrações a
cada quilómetro, descobrirá um grande contraste norte-sul. Nós
concebemos e vendemos os nossos passeios; isso dá-nos
independência e liberdade de escolha, de decisão e de
programação. Paisagens intermináveis, palácios, castelos,
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cavalos para a Picaria Real, que por vontade do rei D. João V se
iniciou a sua produção. "Que se conserve sempre pura
esta raça", ordenava-se no reino em 1812. Depois de alguns
percalços dos tempos, a Coudelaria está revitalizada, mas não
pense que virá aqui só para ver a digna raça equídea.
Aproveite para ter lições de equitação ou passear em carro de
cavalos, para ver os potros e as éguas a pastar, para visitar os
picadeiros, as cavalariças e o Museu, onde pode aprender
tudo sobre a criação dos cavalos nacionais.

paisagens costeiras fantásticas, caminhadas, passeios,
degustações...
Oferecemos passeios fora dos circuitos habituais, podemos
combinar caminhadas em paisagens maravilhosas com
descoberta cultural, o nosso objetivo é misturar cultura, tradição
e descoberta. Seja por um ou por vários dias podemos oferecer
descobertas campestres ou citadinas. Passeios particulares ou
em grupo diga-nos quais são os seus desejos e nós faremos o
nosso melhor para satisfazê-los. Descubra Portugal passo a
passo...

Num passeio pelas instalações pode apreciar, logo à entrada, em
painéis evocativos, a história da coudelaria. Nas cavalariças,
admire a altanaria do cavalo Lusitano, ferro Alter Real,
aprendendo como se tornam garanhões de excelência e Cavalos
de Alta Escola para serem montados pela Escola Portuguesa de
Arte Equestre.
Não esqueça a Casa dos Trens, com a sua coleção de carros de
cavalos, objetos relacionados com a arte da coudelaria.
Pode aproveitar e ficar instalado na Casa de Campo.
A não perder também a emblemática "saída da eguada",
momento diário em que todas as éguas saem para a pastagem.

Alvito
Rota do Fresco
Morada: Rua 5 de Outubro, 20 7920-368 Vila Nova da
Baronia
Telefone: +351 284 475 413 / 911 158 698
E-mail: info@rotadofresco.com Website:
http://www.rotadofresco.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

A Rota do Fresco, uma iniciativa inovadora de natureza turísticocultural inclui visitas a uma seleção de exemplares de pintura
mural das capelas, ermidas e igrejas de cinco concelhos - Alvito,
Cuba, Portel, Vidigueira e Viana do Alentejo -, com o intuito de
divulgar, preservar e revitalizar esse património.

Arraiolos
Alentejo Heritage
Morada: Rua Alexandre Herculano, 20 7040-029 Arraiolos
Telefone: +351 961 827 589
E-mail: dfreixadf@gmail.com Website:
http://www.alentejoheritagetours.com
Horários:
09.00 / 19.00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Passeios culturais e ambientais na região Alentejo com um
antropólogo

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

4/125

Benavente
AL-TAURUS

Companhia das Lezírias

Morada: Rua 5 de Outubro, 59/612135-319 Samora
Correia
Telefone: +351 914 079 570

Morada: Largo 25 de Abril, 17 2135-318 Samora Correia

E-mail: safari@al-taurus.com Website: http://www.altaurus.com
Outras Informações:
Registo nº: 65/2015
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Passeios Aéreos; Turismo Equestre;

A AL-TAURUS é uma empresa criada em 2015 sediada em pleno
coração da zona protegida do estuário do tejo.
Empresa de animação turística vocacionada a criar rotas
temáticas para promover a natureza , a cultura e as tradições do
Ribatejo. Especializada em fauna e flora e avifauna existente na
zona protegida no estuário do tejo ,organiza também eventos
em turismo rural.

Telefone: +351 263 650 600 / 263 650 604 Fax: +351
263 650 619 / 263 650 639
E-mail: lezirias@cl.pt Website: http://www.cl.pt
Outras Informações:
8h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00 (de 2ª a 6ª Feira) 9h00 - 12h00 /
13h00 - 18h00 (Sábados)
Caraterísticas e Serviços:
Turismo Equestre;

Na Companhia das Lezírias conheça um espaço de lazer e fique a
saber como se cria um cavalo Puro Sangue Lusitano.
A Companhia das Lezírias é conhecida pela tradição e qualidade
dos seus produtos e serviços, existentes desde o séc. XIX.
Criada em 1836, a Companhia das Lezírias está situada entre os
rios Tejo e Soraia. É uma das maiores explorações agropecuárias
e florestais existentes em Portugal, compreendendo a Lezíria de
Vila Franca de Xira, a Charneca do Infantado, o Catapereiro e os
Pauis (Belmonte e Lavouras).
Para além da área agrícola, a propriedade inlcui várias
barragens, onde os visitantes encontram um espaço de recreio e
lazer privilegiado. Percursos pedestres, passeios de bicicleta,
canoagem, rappel, orientação e passeios todo-o-terreno são
algumas das atividades disponíveis na Companhia das Lezírias.
O visitante pode ainda ver a Coudelaria da Companhia das
Lezírias, dedicada exclusivamente à criação do cavalo Puro
Sangue Lusitano.

Borba
Adega de Borba
Morada: Largo Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 25
7151-913 Borba
Telefone: +351 268 891 664 Fax: +351 268 891 665
E-mail: geral@adegaborba.pt Website:
http://www.adegaborba.pt
Outras Informações:
Registo nº: 114/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Enoturismo e Gastronomia;

Visite a Adega de Borba, saboreie os nossos vinhos, prove o
azeite e conheça os produtos da região.
As visitas guiadas pela Adega permitem conhecer de perto a
forma como produzimos os nossos vinhos, também o
convidamos para uma prova de vinhos e azeite com o delicioso
pão alentejano.
Para finalizar propomos uma visita à nossa loja onde poderá
encontrar toda a gama de vinhos Adega de Borba, licorosos e
aguardentes, o azeite, as compotas, os biscoitos, as trufas e
bombons de chocolate, e acessórios para o serviço de vinhos.
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Elvas
CB Tours Circuitos Turísticos
Morada: Rua António Tomás Pires, 97350-140 Elvas
Telefone: +351 967 476 583
E-mail: atendimento@cbtours.pt Website:
http://www.cbtoursct.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Somos especializados no atendimento a tours e passeios
totalmente privados em excelência, temos frota própria, wifi,
águas a bordo, revistas, guias e condutores com mais de 25 anos
de experiência e conhecimento profundo do país, fazemos
desde sua receção no aeroporto com transfers, reservas para
teatro, shows e hotéis, tudo que for possível para agilizar e
tornar a estadia em nosso pais agradável e mágica.

Estremoz
Monte Seis Reis
Morada: Herdade dos Casarões Santa Maria 7100- 078
EstremozDelegação: Quinta da Salmoira, Lote 596/7 Vila
Amélia - Cabanas 2951-901 Quinta do Anjo
Telefone: Adega: +351 268 322 221 / Delegação: +351
212 889 000 Fax: Adega: +351 268 333 717 / Delegação:
+351 212 889 070
E-mail: loja@seisreis.com Website:
http://www.seisreis.com
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;
A vinha foi criada nos anos 90 por Hélder de Almeida que em
março de 2003 investe na construção do complexo de
Enoturismo e inicia a produção do seu vinho sob a marca Monte
Seis Reis, que nasceu com o intuito de vincar o orgulho na
história de Estremoz, onde feitos inigualáveis foram alcançados.
Integrado na zona vitivinícola de Borba e localizado em
Estremoz, numa área de 50 hectares, as principais castas são:
Aragonês, Trincadeira Preta, Castelão Francês, Tinta Caiada,
Touriga Nacional, Syrah, Cabernet Sauvignon, e Alicante
Bouschet.
Este inovador complexo de Enoturismo contempla, além do que
é normal observar numa adega (salas de vinificação, de provas,
de barricas e de estágio em garrafa) a Sala Seis Reis, onde
poderá conhecer um pouco mais da história da região, o
percurso expositivo alusivo aos trabalhos na vinha e ao papel do
vinho na vida social, a Sala de Tertúlia, ideal para reuniões,
almoços ou jantares, a sala de Arte com eventos culturais e
artísticos durante todo o ano e a loja de Produtos Regionais.
O Monte Seis Reis está incluído na Rota Histórica dos Vinhos do
Alentejo.
O visitante poderá degustar este vinho, apresentado
comercialmente nas marcas Monte Seis Reis Touriga Nacional,
Monte Seis Reis Syrah, Monte Seis Reis Tinta Caiada, Bolonhês,
Boa Memória Branco e Boa Memória Tinto.
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Évora
Alentejo 6 Senses

Backcountry Tours

Morada: Bairro Cruz da PicadaAv. Do Escurinho lt. 45 6º
Rda 7000-772 -Évora
Telefone: +351 966 186 411

Morada: Rua João de Deus, 1247000-534 -Évora

E-mail: info@alentejo6senses.com Website:
http://www.alentejo6senses.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
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;

Telefone: +351 266 094 4283
E-mail: info@backcountry-tours.pt Website:
http://www.backcountry-tours.pt
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;

A Backcountry Tours oferece um tipo de turismo exclusivo no
Alentejo. Criámos a possibilidade de conhecer toda a
abrangência de um mundo menos turístico que passa muitas
vezes despercebido aos visitantes da região.

Rota dos Vinhos do Alentejo
Citurismo Évora
Morada: Rua dos Eucaliptos, 57 - Malagueira 7000-399
Évora
Telefone: +351 913 201 902
E-mail: citurismoev@gmail.com
Horários:
09:00 - 20:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

Descubra, com a nossa visita guiada, a bela cidade de Évora,
Património Mundial da Humanidade: as muralhas romanas e
medievais e suas torres, o Templo Romano, a Praça de Giraldo e
a Igreja de Santo Antão, o Aqueduto, a Catedral, a Igreja de São
Francisco e a sua Capela dos Ossos, a Universidade antiga e
tantos outros monumentos... Conheça a história e as estórias de
ruas, travessas e becos, praças, fontes, arcadas, pátios e
calçadas, da judiaria e da mouraria... Admire os estilos de portas
e janelas antigas e os sinais gravados nas paredes... o rico
património histórico e imaterial eborense.

Morada: Praça Joaquim António de Aguiar, 20-21
Apartado 2146 7001-901 Évora
Telefone: +351 266 746 498 / +351 266 746 609 Fax:
+351 266 746 602
E-mail: rota@vinhosdoalentejo.pt Website:
http://www.vinhosdoalentejo.pt
Outras Informações:
De 2ª a 6ª Feira: 09h00-12h30 / 14h00-17h30 Sábado, Domingo
e Feriados: com marcação prévia;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;
Prova de vinhos

Tours Évora Genuína
Morada: Rua do Alecrim, 7 r/c 7005-420 Évora
Telefone: +351 969 003 343
E-mail: toursevoragenuina@outlook.pt Website:
http://toursevoragenuina.simplesite.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

Agente oficial de animação turística que organiza visitas guiadas
na cidade de Évora e circuitos temáticos na região. Uma
experiência personalizada em Évora, com a orientação de um
profissional de turismo!
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Ferreira do Alentejo
Find Ferreira do Alentejo with us

Vineyard Tours

Morada: Ninho de Empresas/Parque de Empresas, Lote
24 7900-571 Ferreira do Alentejo
Telefone: +351 962 743 779

Morada: R. Doutor António Godinho, 222240-367 Ferreira
do Zêzere
Telefone: +351 91 464 33 04

E-mail: findferreiradoalentejo@gmail.com Website:
http://www.find-ferreira-alentejo.pt

E-mail: vineyardtours@ecozezere.pt Website:
http://www.ecozezere.pt

Outras Informações:
Registo nº: 141/2014
Destaca o Património Cultural de Ferreira do Alentejo, os
Alojamentos locais, vários Restaurantes da Gastronomia regional
e local, Eventos e Atividades Culturais e Informações úteis para
uma estadia plena a quem nos visita.
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Outras Informações:
Registo nº: 566/2014
Fazemos outros tours: em carros clássicos; Património; Fátima;
Cortiça; Azeite; Vindimas; Feiras equestres; Praias fluviais. Mais
informaçõesno nosso site www.ecozezere.pt. Mail:
vineyardtours@ecozezere.pt Telf (+351) 91 464 33 04 Contactenos!
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;

Find ferreira do Alentejo with Us é uma empresa de animação
turística licenciada que através de um Roteiro Cultural propõe
dar a conhecer a região de Ferreira do Alentejo a todos os seus
visitantes.
Realiza Visitas Guiadas às agro-indústrias locais tais como
Lagares – Oliveira da Serra e Quinta de São Vicente e Herdades
de produção de uva de vinho - Herdade do Pinheiro e uvas de
mesa como Herdade Vale da Rosa.
Tem passeios de Charrete pelo campo e pela vila de Ferreira do
Alentejo e faz Aluguer de Bicicletas com circuitos próprios para
descobrir o Património construído e paisagístico.

Tours culturais e de enoturismo nas regiões vinícolas mais
próximas de Lisboa: Bucelas, Loures, Estremadura, Ribatejo,
Alentejo e Setúbal. Com a Vineyard Tours o cliente tem uma
experiência completa em cada tour: ida a quintas produtoras de
vinhos de prestígio, visitas às respetivas adega e vinha, prova de
vinhos acompanhada de iguarias regionais, visita a monumentos
ou a outros locais de interesse cultural da região, e fruição da
paisagem natural.
Os tours têm a duração de meio dia ou dia inteiro. Incluem
serviço de drop-in e drop-off no hotel, ou noutro local. Destinamse a pequenos grupos de até 8 pessoas e são efetuados em
carrinha com ar condicionado, internet, motorista e guia privado.
Poderemos aceitar um grupo maior mediante contacto com uma
semana de antecedência (preço sujeito a consulta).
O cliente pode solicitar-nos um tour personalizado (preço sujeito
a consulta). Línguas faladas nos tours: inglês, francês e
português. Seguros incluídos.
Vineyard Tours é uma marca registada detida pela empresa
EcoZêzere, Animação Turística Unipessoal Lda. RNAAT: 566/2014

Fronteira
Trilhos & Petiscos, Lda.
Morada: Edifício da Escola de Santo António, r/c esq.
7460-124 Fronteira
Telefone: +351 91 403 25 61
E-mail: info@vagarwalkingtours.com;
melanie@vagarwalkingtours.com Website: http://www.va
garwalkingtours.com;http://www.facebook.com/vagaralto
alentejo
Outras Informações:
Registo nº 125/2013
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Vários concelhos do Alto Alentejo são percorridos através de
passeios que vos irão revelar a História e as estórias dos
diferentes sítios, de maneira descontraída mas com todo o rigor
científico. O nosso âmbito é o de levar todos os interessados e
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transmitir-lhes de maneira personalizada o conhecimento dos
lugares. Entraremos nas belas igrejas que costumam estar
fechadas para o grande público. Não faltarão igualmente os
trilhos pela Natureza em que o silêncio será necessário para
poder observar a fauna adormecida, ouvir a melodia de uma
ribeira, cheirar o bom ar puro das serras. Por fim, após 2 a 3
horas de sabedoria e de contemplação, será imprescindível
satisfazer-vos com uma boa prova de vinho ou com um petisco
apetitoso numa tasca típica, ou ainda um pic-nic ao ar livre, para
continuarmos a conversa agradável.

Golegã
BlouSenses-Eventos, Animação & Turismo
Morada: Largo Imaculada Conceição - Mercado Municipal
Loja 162150-125 Golegã
Telefone: +351 933 493 397
E-mail: blousenses@gmail.com
Outras Informações:
Registo nº: 571/2014
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Turismo Equestre;

Situada no centro histórico da Golegã, a BlouSenses - Turismo,
promove e divulga, através dos seus serviços o modo de viver e
ser ribatejano.
Organização de eventos; Serviço de catering; Touring Cultural e
Paisagistico/Turismo de Natureza; Rotas.

Grândola
World Skills, Lda
Morada: Rua D. Nuno Álvares Pereira, 163-B, Loja 2.
4750-239 Grândola
Telefone: +351 927 403 942
E-mail: info@grekking.com Website:
http://www.grekking.com
Outras Informações:
Registo nº: 74/2013
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Turismo Equestre;

Somos especialistas em turismo de natureza - operamos em
Portugal, cobrindo todo o território.
A nossa abrangência geográfica é garantida por um conjunto de
parceiros, espalhados por todo o país. O seu profundo
conhecimento do território onde actuam, garante-nos qualidade
absoluta na oferta que disponibilizamos aos nossos clientes.
Criamos todo o tipo de actividades que lhe permitam envolver-se
com a Natureza, desfrutando da cultura e tradição de cada
região. A paisagem, os sons e sabores, a gentileza de um povo e
os segredos bem guardados de cada local, é o que temos para
lhe oferecer.
No nosso portfólio poderá encontrar packs de Natureza, Cultura
e Autenticidade que poderá desfrutar por todo o país - desde o
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Norte ao Sul do território, passando pelo Parque Nacional Peneda
Gerês, Douro Vinhateiro (património mundial da Unesco), Serra
da Estrela (ponto mais alto de Portugal continental), Serra de
Sintra, Alentejo e Algarve.
Pode descobrir o país pelo seu pé, bicicleta, jipe ou canoa!

Moura
Burrico D´Orada
Morada: Montinhos do Burrico - Monte do Carvalhal
E.N.258 Km Km13,6 Moura-Pedrogão 7830-470 PIAS
Telefone: +351 967 608 129
E-mail: info.burrico@gmail.com Website:
https://www.burricodorada.com
Horários:
07:00 / 21:00;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Burrico D´Orada - Uma forma mais Familiar e Descontraída de
Decobrir os meus lugares preferidos de Vinhos & Sabores em
Portugal - desde a Costa Oeste, passando pela Península de
Setúbal, até ao coração do nosso Alentejo.
Sempre devagar, Respirando, Admirando, Bebendo e Sentindo
cada Aroma, Essência e Luz do nosso País tão antigo. Disfrute
das nossas Experiências e Cultura, Comida e Vinhos
maravilhosos, em combinação com Visitas a lugares únicos e
longe de filas e multidões!
Nós trazemos até si um Serviço de Turismo Devagar,
Devagarinho, com Qualidade, Honestidade e sempre intimista.
Não efetuamos Visitas Guiadas, nem explicações históricas
elaboradas, nem excursões. Nós recebemos os nossos Clientes,
como um Amigo, um membro da Família, desejoso de nos
acompanhar e descobrir os nossos locais preferidos, longe de
grandes centros urbanos.
Será um prazer levá-lo connosco e falar consigo em Português,
Inglês, Castelhano, Alemão...Francês é também uma
possibilidade!
Desenvolvemos parcerias fantásticas com Enoturismos, Adegas
e muitos outros estabelecimentos - tendo desenhado Tours
Exclusivos de 1 a 2 Dias, para 2 a 5 Pessoas. Precisa apenas de
escolher a Experiência que mais o atrai e Seleccionar as suas
Opções (Degustação de Vinhos & Alojamento) no nosso Web-site
ou Facebook.
São necessários apenas "8 Passos" para Descobrir a Verdadeira
Essência do meu Portugal.
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Ourique
Mundo Montado
Morada: Apartado 7, E.C. Ourique

7670-999 Ourique

Telefone: +351 286 516 788 / 933 195 567 Fax: +351
286 516 788
E-mail: booking@mundomontado.com Website: http://ww
w.mundomontado.com;http://www.facebook.com/Mundo
Montado
Outras Informações:
Registo Nº : 205/2012 ;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;
A Mundo Montado é uma empresa de turismo responsável que
está localizada no Baixo Alentejo e desenvolve actividades de
valorização Cultural e Turismo de Natureza.
Oferecemos visitas guiadas em vários idiomas (português,
inglês, francês e castelhano), nos povoados históricos com
destaque para a arqueologia, os núcleos museológicos e para as
temáticas etnográficas ligadas ao artesanato, à música e às
tradições. Completamos ainda a nossa oferta com percursos
pedestres desde o litoral ao interior e Serra para observação do
património natural, da fauna e flora selvagens.
Proporcionamos aos nossos visitantes o contacto directo com o
meio rural e natural através da participação nas práticas diárias,
degustação da gastronomia típica com produtos biológicos,
baseada no porco preto alentejano, no vinho, queijo, mel e
outros produtos locais.
O Alentejo é a região mais vasta de Portugal, onde encontramos
uma paisagem, criada ao longo de séculos pela Natureza e
desenhada pela Humanidade em plena comunhão. Como
testemunho, encontramos os vestígios arqueológicos que
remontam à pré-história e mais recentemente, os montes em
taipa e os moinhos caiados de branco. No Alentejo predomina
um clima sobretudo mediterrânico que oferece uma temperatura
média alta durante quase todo o ano.

Portalegre
Tapada de Chaves
Morada: Frangoneiro 7300 Portalegre
Telefone: +351 245 201 973 Fax: +351 245 202 425
E-mail: tapada.do.chaves@mail.telepac.pt
Outras Informações:
De 2ª a 6ª Feira: 09h00-12h30 / 14h00-18h00;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;
Prova de vinhos. Visitas guiadas
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Reguengos de Monsaraz
Herdade do Esporão
Morada: Apartado 31 7200-999 Reguengos de Monsaraz
Telefone: +351 266 509 280 Fax: +351 266 519 753
E-mail: enotur@esporao.com Website:
http://www.esporao.com
Outras Informações:
Todos os dias, com marcação prévia: 12h00 / 15h30 / 17h00;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;
Prova de vinhos. Visitas guiadas.

Santarém
Gabinete da Rota do Vinho do Ribatejo

Heritage Tour - Animação Turística

Morada: Campo Infante da Câmara Casa do Campino
2000-014 Santarém
Telefone: +351 243 330 3308 Fax: +351 243 330 340

Morada: Avenida Brasil, 5 - 1º2005-136 Santarém

E-mail: info@rotavinhoribatejo.pt Website:
http://www.rotavinhoribatejo.pt
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Welcome to My Land
Morada: Praça Dr. Francisco P. Viegas, 6 2005-257
Santarém
Telefone: +351 912 509 188
E-mail: geral@welcometomyland.com Website:
http://www.welcometomyland.com
Outras Informações:
Registo nº: 455/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Há algum tempo decidimos concretizar um projeto, do qual há
muito julgávamos pertinente. Conjugando o amor que detemos
pela nossa região, ao vasto património histórico, à cultura
ribatejana tal como à sua gastronomia, aliando ainda a arte e a
tradição de bem receber dos portugueses temos como objetivo
proporcionar momentos de excelência a todos os nossos
visitantes, excedendo as suas expetativas, com circuitos
turísticos em Santarém.

Telefone: +351 91 178 93 08 / 91 178 93 09
E-mail: heritagetour.at@gmail.com
Horários:
De 2ª a 6ª feira: 9:00 - 19:00;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

A Heritage Tour realiza 12 eventos temáticos abrangentes , em
torno da região do Ribatejo, ao longo do ano (um tema por
mês), onde enquadrado nesses 12 temas estão também
presentes a gastronomia, cultura, património natural, património
arquitetónico, etnográfico, enfim, mostrando tudo o que de
melhor a região tem para oferecer. Os temas são os seguintes:
Janeiro- Prova de vinhos novos
Fevereiro - Monumentos
Março- Castelos
Abril - Parques Naturais
Maio- Rota dos Templários
Junho- Aldeias Avieiras
Julho- Touro
Agosto- Rios e Albufeiras
Setembro- Vindimas
Outubro - Gastronomia
Novembro- Cavalo
Dezembro- Azeite
Para além destes doze temas mensais, a Heritage Tour também
desenvolve passeios de um só dia , que se podem realizar ao
longo de todo o ano, enquadrados também na temática da
região do Ribatejo, e todo o seu meio envolvente, e programas
de hobbies.
Outro dos objetivos da empresa, consiste no contacto/
articulação entre os visitantes/ turistas e a população local, para
que os visitantes tenham um conhecimento real de cada lugar,
exercendo assim uma forte componente pedagógica.
As visitas são guiadas por guias e técnicos de cada tema,
acompanhadas também de animação local. Em cada tema
contamos com a participação de dois grupos semanais, no
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máximo de 25 pessoas.

Serpa
Soc. Agr. de Pias - Vinhos Margaça
Morada: Rua de Santo António, 8 7830-232 Pias - Serpa
Telefone: +351 284 858 222 Fax: +351 284 853 287
E-mail: geral@sapias.pt Website: http://www.sapias.pt
Horários:
de 2ª a 6º feira: 08:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30; Sáb: 09:00 13:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Sobre a Sociedade Agrícola de Pias S.A. – Vinhos Margaça
A Sociedade Agrícola de Pias – Vinhos Margaça é uma empresa
verdadeiramente familiar, fundada nos anos 70. Localiza-se no
sudeste do Alentejo, Portugal, na vila de Pias, que está situada
entre Serpa e Moura. A adega está no interior da vila de Pias e as
suas vinhas a 3km a norte da vila em direcção a Moura.
Gostaríamos de convidá-lo a viver uma experiência com o tema
vinho e património, numa visita à nossa adega e museu de
artefactos, seguida de uma prova de genuínos vinhos de
Pias. Temos Vinhos jovens e encorpados, assim como vinhos
reserva ricos de complexidade, feitos a partir de uvas
unicamente da região de Pias!
Certamente ficará a conhecer um pouco mais de Pias e da nossa
história como empresa.

Sousel
Herdade do Mouchão
Morada: Casa Branca 7470-153 Sousel
Telefone: +351 268 539 228 / 003 Fax: +351 268 539
293
E-mail: mouchao@mouchaowine.pt
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;
Prova de vinhos

Vidigueira
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Ribafreixo Wines

Rotas no Alentejo

Morada: Adega Moinho Branco 7960-212 Vidigueira

Morada: Rua Luís Vaz de Camões, 1 - 2º Dto 7960-282
Vidigueira
Telefone: +351 967 857 268

Telefone: +351 284 436 240 / 963 559 964
E-mail: tours@ribafreixo.com Website:
http://www.ribafreixo.com
Outras Informações:
Restaurante, Provas de Vinhos, Loja de Vinhos
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Enoturismo e Gastronomia;

A nossa nova Adega (de 4 mil metros quadrados) moderna e de
linhas contemporâneas dispõe de uma ampla e moderna área
social multiusos, que pode ser utilizada para diversos efeitos,
como eventos sociais, reuniões empresariais, conferências,
apresentações, ações de team building, etc. Integradas na área
social estão a loja de vinhos, o restaurante Gourmet e a sala de
provas com vocação turística, reforçadas pelo enquadramento
cinematográfico que se avista das janelas rasgadas sobre os
vinhedos.
Ao visitar-nos poderá desfrutar não só das vinhas, da adega,
como também provar os vinhos e adquiri-los a preços de adega.
Fique a conhecer-nos, marque já a sua visita!

E-mail: nunoasrolo@gmail.com Website:
http://www.facebook.com/RotasNoAlentejo?ref=hl
Outras Informações:
Registo nº : 220/2013
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Os serviços da Rotas no Alentejo, baseiam-se em passeios
pedestres pelas vilas e cidades alentejanas, a onde podemos
visitar os seus monumentos e museus para dar a conhecer os
seus encantos aos turistas, também realizamos rotas pelas
varias cidades e vilas alentejanas para dar a conhecer a região
do Alentejo, tanto a sua cultura, historia, gastronomia e vinhos.
Os nossos serviços da Rotas no Alentejo estão preparados para
passeios individualizados no mínimo de duas pessoas como
também grupos numerosos, nos passeios individualizados temos
um serviço de excelência e personalizado a onde o cliente terá
um guia altamente especializado para poder mostrar os encanto
das cidades se o cliente optar pelo passeio pedestre pela cidade
que escolheu se optar pelas diferentes rotas que tem a duração
de um dia ou meio-dia pelas diferentes localidades da região do
Alentejo, para grandes grupos também temos um serviço de
excelência e de alta qualidade, tanto para estas duas
modalidades nós iremos recolher ou no hotel onde se encontram
alojados ou ponto de encontro a onde os clientes assim o
desejarem.
Os nossos guias têm formação, que lhe permitem ter um
conhecimento muito profundo tanto da região como das próprias
localidades e dos seus monumentos para satisfazer as questões
dos turistas.
As localidades que os nós podemos oferecer os nossos serviços
abrangem, são o do distrito de Évora e Beja.

Vila Viçosa
Rota do Mármore do Anticlinal de Estremoz
Morada: Largo D. João IV, 40 A7160-254 Vila Viçosa
Telefone: +351 268 889 186 / 966 032 646
E-mail: geral@rotadomarmoreae.com Website:
http://www.rotadomarmorea.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Rota do Mármore AE
Turismo Cultural, Criativo, Industrial e Patrimonial
A Rota do Mármore AE é uma oferta de turismo criativo de
âmbito industrial e patrimonial onde o Mármore é o produto
endógeno de referência.
A conjugação do produto natural – mármore – e a relação com a
história, cultura e os patrimónios da região do Anticlinal dos
Mármores, nos concelhos de Alandroal, Borba, Estremoz, Sousel
e Vila Viçosa, uma das mais antigas e produtivas superfícies
extractivas daquele recurso em Portugal, fazem da paisagem da
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região uma diferenciação na sua arquitectura através das suas
aplicações.
A Rota do Mármore AE promove esta nobre rocha ornamental e
os patrimónios a ela associados enquanto produto cultural,
conjugando-o com outras experiências de oferta turística.
Propomos ao visitante, por exemplo, desgostar a típica
gastronomia e doçaria conventual integrada no roteiro de
lugares e sítios da região.
Dada a riqueza da paisagem transformada pelo homem, a Rota
do Mármore AE, destaca nas suas visitas o espaço industrial com
visitas a pedreiras de mármore, empresas de transformação e
oficinas de canteiros.
A Rota do Mármore AE valoriza a visita por lugares únicos da
nossa História e Património, diversidade de monumentos e locais
onde o mármore tem sido aplicado na melhor expressão
artística.
As visitas à Rota do Mármore AE, são organizadas e conduzidas
por guias – interpretes especializados, conhecedores do território
e do seu património. Estão licenciadas pelo Turismo de Portugal
com o RNAAT n.º 145/2014, tem interpretes em português,
inglês, espanhol ou francês.
As visitas realizam-se todos os dias do ano, para diversos
públicos, com condições especiais para grupos.

Algarve
Albufeira
Girafa Sábia, Lda

Haapy Van

Morada: Sítio da Galvana CP 42K8200-326 Albufeira

Morada: Rua São Sebastião, fracção U8200-449 Guia
Albufeira
Telefone: +351 926 162 620

Telefone: +351 967 527 221
E-mail: girafa.sabia@gmail.com Website:
http://girafasabia.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

JIFFYTUK LDA.
Morada: Parque MontechoroRua António Silva8200
Albufeira
Telefone: +351 913 290 900

E-mail: info@happyvan.pt Website: https://happyvan.pt/
Outras Informações:
Viagens à natureza, às memórias (monumentos), ao artesanato,
aos sabores (vinhos, cervejas artesanais, aguardentes e licores,
produtores locais de mel, compotas, infusões e ervas
aromáticas, e conservas), viagens fotográficas diurnas e
noturnas e viagens musicais (fado).
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

E-mail: algarve.on.ice@gmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade intelectual;

Passeios turísticos em Tuk Tuk na zona de Albufeira.

A Happy Van pretende que desfrutes das melhores experiências
que o Algarve tem para te oferecer e nada melhor do que a
companhia de uma simpática Kombi / Pão-de-Forma para o fazer.
A essência Feliz desta empresa e a paixão com que nos
entregamos aos nossos roteiros, leva-nos todos os dias um
pouco mais além, mais próximos do Algarve e do seu património
único que queremos tanto partilhar nas nossas viagens de dia e
de noite, onde esperamos que te sintas em família connosco.
Para completar a nossa oferta, apresentamos serviços
personalizados para eventos e vocacionamo-nos também para
publicitar a tua marca e a tua empresa, sempre com a presença
das nossas maravilhosas carrinhas VW T2 (Pão-de-Forma) que
apelidamos carinhosamente de Maria.
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Turistrem - Comboios Turísticos, Ldª.
Morada: Avenida dos Descobrimentos - Edifício Arcadas
de S. João, 2º Cr Apartado 550 Areias de S. João 8200
Albufeira
Telefone: +351 96 513 54 66 / +351 96 574 89 26
E-mail: geral@turistrem.com Website:
http://www.turistrem.com
Outras Informações:
Alvará Nº : 29/2004;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Comboio;
Visita panorâmica de Albufeira em minicomboio.

Faro
Algarve Treasures

Eating Algarve Food Tours

Morada: Rua do Parque Infantil, 6, 2º F 8005-269
Montenegro / Faro
Telefone: +351 910 060 515

Morada: 8000 - Faro

E-mail: comercial@algarvetreasures.pt Website:
http://www.algarvetreasures.pt
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual;

A Algarve Treasures é uma empresa de animação turística que
consolida atividades e experiências turísticas, na região do
Algarve.
Selecionamos a nossa oferta de atividades e experiências
turísticas com o máximo rigor, trabalhando exclusivamente com
parceiros locais para oferecer um vasto leque de opções
autênticas, para grupos e para individuais.
A nossa equipa, com mais de 20 anos de experiência na área do
Turismo, presta também serviços de Consultoria,
Desenvolvimento & Gestão de Novos Projetos a empresas que
pretendam dinamizar o seu negócio e abrir as portas à atividade
turística.
Temos como missão partilhar com os nossos clientes e visitantes
a cultura e tradições genuínas do Algarve, mostrando o que a
nossa gente faz no seu dia a dia.
O AUTÊNTICO é a nossa paixão!

Look-Al Cultural Experiences
Morada: Jardim Manuel Bívar 8000 Faro

Telefone: +351 964 358 258
E-mail: info@eatingalgarvetours.com Website:
http://www.eatingalgarvetours.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade motora;

A Eating Algarve Food Tours é uma marca especializada em
roteiros gastronómicos e culturais nos bairros mais deliciosos e
históricos do Algarve. Constituída por uma equipa de algarvios
amantes de boa comida, apaixonados por bons passeios, e
dedicados a tornar a sua visita ao Algarve numa experiência
divertida e inesquecível!
As nossas experiências são destinadas a quem quer conhecer o
Algarve genuíno. Para isso desenvolvemos uma combinação da
enogastronomia e história regionais num só serviço, através de
provas de ingredientes locais, bebidas e pratos característicos,
atividades e visitas a património milenar.
Trabalhamos de perto e em colaboração com empresas
familiares, produtores e habitantes locais, instituições e
associações regionais. É nossa intenção contribuir para a
valorização do destino turístico e da marca Algarve e para a
dinamização da economia e da auto-estima locais.
Acreditamos que a riqueza da nossa enogastronomia e do nosso
património deve ser partilhada e reconhecida. Somente um
residente informado e apaixonado pela região pode guiá-lo por
entre ruelas e recantos frequentados por locais, desde tascas
imperdíveis aos melhores restaurantes, e lugares com histórias
por desvendar no Algarve.
Aceite o nosso convite e venha descobrir o Sul de Portugal, onde
o sol reina praticamente todo o ano e o tempo parece abrandar.

Telefone: +351 919 290 010
E-mail: ernesto@look-al.com Website: http://www.lookal.com

MN-Transfers

Outras Informações:
Registo nº: 2/2014
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Telefone: +351 936 706 012

Morada: Rua Prof. Alberto Uva, 208000-171 Faro
E-mail: marcorobertorn@gmail.com Website: http://faroairport-transfers.tk
Caraterísticas e Serviços:
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Na Cultura Algarvia, há imenso por descobrir, sabores por
disfrutar e experiências para viver.
Com a LOOK-AL essas vivências tornam-se reais, genuínas e
inesquecíveis!
Daremos a conhecer a cidade de Faro, capital do Algarve, com
as suas histórias e lendas seculares. Passeios,
visitas,degustações, irá conhecer suas gentes, descobrir a sua
gastronomia, a qualidade dos seus vinhos, os segredos e
mistérios da sua história e o seu vasto Património Cultural.

Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Transferes-Excursões-Viagens

Sabino Boat Tours
Morada: Av. 5 de Outubro - Cais8700-302 Olhão Portugal

Portugal Safaris

Telefone: +351 915 661 860

Morada: Faro

E-mail: info@sabinoboattours.com Website:
https://www.sabinoboattours.com

Telefone: +351 910 666 900
E-mail: portugalsafaris@gmail.com Website:
http://www.portugalsafaris.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Descubra os trilhos e a natureza no Algarve

Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade motora;
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

Trike Experience
Morada: Campinas de Faro8005-442 Faro
Telefone: +351 289 095 555
E-mail: trike.experience@gmail.com Website:
http://www.trikeexperience.pt

Venha descobrir o Parque Natural da Ria Formosa e deixe-se
deslumbrar por este frágil e complexo ecossistema, considerado
uma das sete maravilhas naturais de Portugal.

Horários:
09:00 - 19:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Lagos
Ticketshop Lagos

Traintur - Animação Turística, Ldª.

Morada: Rua 25 de Abril, 288600-763 Lagos

Morada: Urbanização Atalaia Sol Matos Mouriscos, Lote
1 8600-281 Lagos
Telefone: +351 282 760 577 / + 351 96 536 33 14 Fax:
+351 282 760 577
E-mail: traintur@sapo.pt

Telefone: +351 918 888 831
E-mail: ticketshoplagos@gmail.com Website:
https://www.lagosticketshop.pt/
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Marque aqui o seu Tour!

Outras Informações:
Alvará Nº : 23/2005;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Comboio;
Visita panorâmica de Lagos em minicomboio.

Wine Soul Experience
Morada: Rua Joaquina Galaz Pimenta, Lt 23 r/c ft
8600-550 Lagos
Telefone: +351 919 159 044 | 928 027 244
E-mail: winesoulexperience@gmail.com Website:
https://www.winesoulexperience.com
Horários:
9:00 - 19:00;
Caraterísticas e Serviços:
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Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Desenvolvemos um serviço ligado ao enoturismo, descobrindo os
recantos da região do Algarve e todo o seu potencial.

Loulé
Areapura

Elite Tour - Atividades Turísticas, Ldª.

Morada: Nora de Apra Cx Postal 551z 8100-268 Loulé

Morada: Edifício Talia, Loja 04 8125 Vilamoura

Telefone: +351 916 145 031 / 289 41 91 16

Telefone: +351 289 322 716 / +351 91 484 26 66 Fax:
+351 289 322 714
E-mail: elitetour@clix.pt Website: http://www.elitetouralgarve.com

E-mail: info@areapura.com Website:
http://www.areapura.com
Outras Informações:
Registo nº: 343/2013
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;

Outras Informações:
Alvará nº: 1363/06;
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Organização de circuitos turísticos.

Areapura - Onde todos os sentidos se renovam
Somos do sul e gostamos de olhar para o mundo desta
perspetiva. Aqui vive-se diferente. A luz e o ar que se respira
transformam a nossa forma de estar e de criar. As cores vibram
com intensidade e calor. As formas ganham um volume
único. Queremos mostrar o lado puro do Algarve. Temos muito
para partilhar nesta região que ainda tem segredos por
desvendar. Assim nasceu a AREAPURA
Através de atividades e artigos originais queremos dar-lhe a
conhecer esta região tão especial da forma mais
personalizada. Fazemos questão de o receber com a simpatia
portuguesa, leva-lo aos locais mais característicos e mostrar-lhe
a forma de viver dos algarvios. Preocupamo-nos com a
preservação do ambiente e da nossa cultura, por isso todas as
nossas atividades privilegiam o contacto com a natureza e com a
população. Connosco vai provar a famosa gastronomia
mediterrânica, ouvir a nossa música, conhecer o artesanato
tradicional, a arte, a história e o que é feito de mais
atual. Mesmo que não consiga falar a nossa língua verá como é
fácil comunicar connosco!

Relax in Green, Lda
Morada: Estrada Fonte Santa 106 Z - Espargal8100-358
Benafim / Loulé
Telefone: +351 960 113 238
E-mail: info@relaxingreen.pt Website:
http://www.relaxingreen.pt
Horários:
08:00 / 18:30;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

O passeio destina-se a conhecer aldeias e a ver paisagens que o
nosso Algarve tem escondido na nossa serra.Existe a
possibilidade de provarem a doçaria Algarvia com os nossos
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frutos secos. São 4/5 horas de descoberta e de mostrar que o
Algarve não é só praia.

Olhão
Descobrir o Sotavento

SeaHorse Bike Rental

Morada: 8700 Olhão - Faro

Morada: Jardim Patrão Joaquim Lopes8700-300 Olhão

Telefone: +351 919 581 769

Telefone: +351 911 818 113

E-mail: contact@descobrirosotavento.com Website:
http://www.descobrirosotavento.com

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

Outras Informações:
Registo nº 332/2013
Aconselhamos que reserve com um mínimo de 24 horas de
antecedência. Visite-nos no nosso website ou contacte-nos
directamente por telefone. Poderá encontrar-nos também no
Facebook e Tripadvisor.
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

A SeaHorse Bike Rental é uma empresa de aluguer de bicicletas,
que tem como principal objetivo o serviço de excelência onde
tratamos os nossos clientes como convidados no nosso Algarve.
Também temos tours de bicicleta e pedestres.

Gostaria de saber o que o Algarve tem para lhe oferecer, para
além de céu azul, praias solarengas e águas cristalinas?
Descobrir o Sotavento acrescenta sabor e cultura às suas férias,
dando-lhe a conhecer os bastidores da região Este do Algarve, o
Sotavento.
Somos um casal Luso-Belga e trabalhamos a um nível muito
personalizado, para casais e pequenos grupos. Organizamos
passeios de meio dia e um dia, do cume das serras às planícies
costeiras. Visitamos indústrias artesanais, sítios históricos e
paisagens deslumbrantes.
Será mais do que bem vindo a bordo!

Portimão
Algarve Selvagem
Morada: Urbanização Colina Mourisca, Lote 10 Vale das
Hortas - Montes de Alvor8500-085 Alvor
Telefone: +351 939 319 975
E-mail: algarveselvagem@outlook.com Website:
http://www.algarveselvagemtrilhosdosul.com
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Somos viajantes e exploradores da nossa própria terra. Fazemos
passeios com os sentidos e o nosso destino são as planícies
alentejanas, o Algarve real, aldeias, monumentos megalíticos,
bosques e ribeiras, moinhos, praias e grutas da costa...e outros
segredos que lhe podemos contar. Passeios de meio dia, de um
dia, de três a cinco dias ou tailor made. Seja bem vindo a esta
terra.

ALLGAV-TUKTUK

Algarve Tourguidance & KulturWalking - Catrin
George
Morada: Rua Nova da Vila, 7

8500-059 Portimão

Telefone: +351 969 052 712 / 963 126 449
E-mail: algarve.tourguidance@gmail.com Website:
http://kulturerlebnis-westalgarve.blogspot.pt
Outras Informações:
Registo nº: 195/2014
Os nossos passeios temáticos começam a partir de dois
participantes. SILVES, MONCHIQUE, ALVOR, PORTIMÂO, SERRA
ALGARVIA, COSTA VICENTINA. Transfer ao pedido. Mais destinos
ao pedido, também para grupos, e com desejos individual.
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

Experimente a pureza do Algarve com Tourguidance durante
Passeios temáticos e cultural nas Aldeias, nas Cidades e na
Natureza.

Morada: Rua Luís Alves Antão, 19 8500-703 Portimão
Telefone: +351 96 633 76 64

Bike my Side

E-mail: vchaveca@allgav-it.pt Website: http://www.allgavtuktuk.pt;http://www.facebook.com/allgavtuktuk.tours

Morada: Urb. Quinta Francesinhas, Lote 11-L
Portimão
Telefone: +351 917 015 996
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Outras Informações:
Registo nº: 158/2013
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Viaje pelo Algarve num TukTuk 100% Eléctrico. A melhor
maneira para descobrir o segredo mais bem guardado da Europa
“ALGARVE” é através dos nossos Tuk Tuk´s 100% eléctricos,
ecológicos, flexíveis, divertidos e ao ar livre. Será uma viagem
inesquecível e memorável. Estão todos convidados!!!!!!!
A empresa Allgav-It Unipessoal Lda., foi fundada em 2008, mas
só em 2013 foi criado dentro da empresa Allgav-it o Brand AllgavTukTuk, com a finalidade de efetuar circuitos turísticos urbanos,
com o intuito de mostrar a todos os turistas que visitam os
concelhos de Portimão, Lagoa, Silves e Monchique, toda a sua
Historia, paisagens inconfundíveis e ficar com uma recordação
para a vida de tudo o que estes concelhos têm para oferecer.
A ideia de efetuar estes circuitos através de veículos como os
Tuk Tuks elétricos, tem o objetivo de ser mais interativo o
circuito entre os turistas e a própria cidade, devido ao veículo ser
totalmente aberto, possibilitando uma vista integral de 360º e se
poder efetuar os circuitos de modo ecológico (veículos elétricos)
e sem qualquer barulho associado ao motor do veículo, sendo a
comunicação entre o condutor / guia turístico e os turistas muito
mais facilitada.

E-mail: info@bikemyside.com Website: http://www.bikem
yside.com:http://www.facebook.com/SidecarTours.Bikemy
side
Outras Informações:
Registo Nº : 263/2012;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Descubra ou redescubra o Algarve de uma forma única e
emocionante - numa moto Sidecar Clássica! Visite as atracções
famosas e locais desconhecidos de rara beleza, enquanto relaxa
e se diverte no seu passeio de Sidecar. O Sidecar permite 2
passageiros conduzidos por um guia que vai garantir que tenha
uma experiência memorável. Deixe-se conduzir por paisagens de
cortar a respiração e atreva-se a saber os segredos mais
famosos do nosso estilo de vida local. Uma viagem maravilhosa
e única, um olhar diferente, autêntico e genuíno pelas paisagens,
sons, sabores, cores de um dos mais emblemáticos destinos
turísticos de Portugal. Passeios privados de manhã ou à tarde;
selecione a melhor opção para descobrir “um outro Algarve” e
sinta-se como uma estrela de Hollywood! Dispomos de Passeios
personalizados: os nossos passeios personalizados são pensados
à sua medida, quer seja uma viagem gastronómica para
descobrir os sabores do Algarve, quer seja descobrir uma cidade,
lugar ou simplesmente, organizar um evento especial. Contatenos.

Passeios de Charrete Algarvia
Morada: Rua 8 numero 2 Bairro Pontal Portimão
8500-730 Portimão
Telefone: +351 969 736 902
E-mail: tiago_gomes_89@hotmail.con

Dias Tours
Morada: Urb. Vila Rosa lt 55,6ºC 8500-782 Portimão
Telefone: +351 927 130 430
E-mail: dstours.algarve@gmail.com Website:
http://www.dstouralgarve.com/
Horários:
08:00 / 22:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

Outras Informações:
Registo nº: 434/2014
Caraterísticas e Serviços:
Turismo Equestre;

Venha passear em familia e desfrutar de uma tarde diferente

Quem sou
Sou um apaixonado por este carro e pelo Algarve e decidi mudar
a minha vida, trocando a grande cidade pela tranquilidade deste
maravilhoso sul de Portugal.
Decidi então colocar o carro e o meu conhecimento da região à
disposição dos turistas que nos procuram.
O que faço
Conduzo os turistas (máximo de três) pelas zonas que
previamente acordadas, em passeios de 3 a 6 horas, visitando os
locais mais escondidos do litoral e o contraste com o interior de
floresta e montanha , contando as suas histórias, mostrando o
seu património arquitectónico e cultural, e disfrutando da sua
rica gastronomia.
Os circuitos
Escolhi três circuitos distintos, mas que se podem interligar.
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1. Circuito do litoral
Visitando as praias, faróis e outros locais de interesse, junto ao
mar desde Tavira a Oeste até ao Cabo de São Vicente a Este.
2. Circuito do interior
Visitando as pequenas vilas e lugares , subindo ao ponto mais
alto do Algarve, a Foia, na Serra de Monchique onde se disfruta
de um panorama único das costas Sul e Este.
3. Circuito misto
Iniciando pela Serra de Monchique e continuando para Este até á
Costa Vicentina, visitando os pontos mais característicos e
descendo para Sul até ao Cabo de São Vicente e litoral até ao
destino de cada grupo.
4. Circuito faça você mesmo o itinerário
A partir dos circuitos estabelecidos trace a sua própria rota.
Decida você mesmo o que pretende ver, comer ou beber e eu
levo-o até lá.
Em todos os circuitos será previamente acordado os locais a
visitar por forma que, entre a partida e o regresso ao hotel,
decorra o tempo previsto. Quando os circuitos forem de dia
inteiro o almoço e lanche de final da tarde podem estar
incluídos.

São Brás de Alportel
Siesta Campers
Morada: Rua Serpa Pinto, 758150-164 São Brás de
Alportel
Telefone: +351 289 843 766
E-mail: info@siestacampers.com Website:
http://www.siestacampers.com
Caraterísticas e Serviços:
Outras Atividades;

A Siesta Campers - Aluguer de Autocaravanas em Portugal, aluga
Volkswagens Pão de Forma totalmente restauradas e VW’s
modernas. As nossas carrinhas novas têm assistência 24h da
VW.
Temos vindo a construir as nossas próprias autocaravanas nos
últimos 10 anos. Procuramos em toda a Europa, materiais de
qualidade, sendo os nossos interiores de madeira provenientes
de florestas sustentáveis, onde a redução de árvores é evitada e
são especialmente produzidos para autocaravanas.
Pode recolher as nossas fantásticas autocaravanas a partir do
Porto, Lisboa ou Faro.
Orgulhamo-nos do nosso excelente serviço ao cliente e da
manutenção constante que fazemos nas nossas autocaravanas.
Reserve já hoje a road trip da sua vida.
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Silves
Algarve Views
Morada: Rua Serpa Pinto, 20-A - 3 8300-183 Silves
Telefone: +351 910 644 066 / 964 443 099
E-mail: algarve.views@gmail.com Website:
http://www.algarveviews.com
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual;

Rotas Enoturísticas & Catering and Events
A Algarve Views é uma Agência de turismo especializada na
criação de Rotas Eno Turísticas na região do Algarve e na
promoção e representação de produtos locais. As nossas “Wines
Tours” oferecem aos nossos viajantes uma verdadeira
inesquecível experiência, cujos sentidos estarão interruptamente
à prova. Paralelamente às Wine Tours, a Algarve Views
disponibiliza ainda serviços de excelência na organização de
eventos & Catering (Provas de Vinho, jantares e almoços vínicos,
entre muitos outros).

Tavira
Abilio Bikes Shop & Rentals

Prestige Private Drivers

Morada: Rua João Vaz Corte Real, 23-A8800-351 Tavira

Morada: 8800-593 Cabanas de Tavira

Telefone: +351 281323467 / 919 684 228

Telefone: +351 930 608 009

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

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

Horários:
9:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00
Sábado: 9:30 - 13:00
Domingo: Encerrado
Verão: Sábado: (1-Jun. / 30-Set.) 9:30 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Domingo: Encerrado;
Outras Informações:
Dispomos de mapas da Ecovia para pedalar no Algarve
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Somos uma loja de bicicletas de referência, presente desde 1963
em Tavira, com a missão de defender o Turismo sustentável no
Algarve.
Prestamos todos os serviços relacionados com alugueres e tours
organizados de bicicletas pelo Parque Natural da Ria Formosa e
pela serra algarvia com BTT e bicicleta de estrada. Dispomos
também de um serviço especializado de logística de entrega e
recolha de bicicletas ao hotel/ apartamento em qualquer local
dentro da área geográfica Vila Real de Santo António - Olhão.
Possuimos uma vasta experiência e formação na área que nos
permite ter uma oficina especializada multimarca com todo
material necessário à pratica de BTT e Ciclismo de alta
competição.

Tavira Walking Tours
Morada: Rua Almirante Cândido dos Reis, 43 8800-318
Tavira
Telefone: +351 913 352 830
E-mail: geral@tavirawalkingtours.com Website:
http://www.tavirawalkingtours.com
Outras Informações:
Registo nº: 351/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Passeios pedestres de natureza e culturais. Visitas a atividades
tradicionais (cortiça ou telheiros) e roteiros gastronomicos.

A Abílio Bikes presta um serviço por excelência focado nas
necessidades dos nossos clientes.
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Prestige Private Drivers
Morada: 8800-593 Cabanas de Tavira
Telefone: +351 930 608 009
E-mail: info@prestigeprivatedrivers.com Website:
http://www.prestigeprivatedrivers.com
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Tuk Tuk Tavira
Morada: Rua Almirante Cândido dos Reis, 438800-318
Tavira
Telefone: +351 913 352 830
E-mail: geral@tuktuktavira.com Website:
http://www.tuktuktavira.com
Outras Informações:
Registo nº: 351/2014
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;

Tuk Tuk Tavira é a forma mais original de conhecer Tavira. A sua
história, património cultural e beleza ímpar do centro histórico,
podem ser decobertas num fantástico passeio de Tuk Tuk!
Os passeios com o Tuk Tuk Tavira, são feitos com um
acompanhamento personalizado e divertido sendo o motorista o
guia turistico perfeito. Venha visitar ou revisitar locais com
história, paisagens surpreendentes e outros tesouros que só os
locais conhecem.
Embarque num Tuk Tuk connosco e leve a história de Tavira
consigo!

Vila Real de Santo António
OutdoorsAlgarve
Morada: 8900-322 Vila Real de Santo António
Telefone: +351 910 417 850
E-mail: info@outdoorsalgarve.com Website:
http://www.outdoorsalgarve.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade motora;
Competências de atendimento: Incapacidade visual;

A Outdoorsalgarve foi criada no sentido de divulgar e promover
as zonas urbanas do Sotavento Algarvio e do Baixo Guadiana.
Experiências e emoções serão partilhadas com as visitas guiadas
ás sedes de concelho em Alcoutim, Faro, Castro Marim, Mertola,
Tavira e Vila Real de Santo António.
É na gastronomia, cultura e tanto o património natural, como o
arquitetónico e o etnográfico que lhe é dado a conhecer a
história local. Assim sendo são estabelecidas relações com a
história nacional ou do mediterrâneo e identificadas as
singularidades desta região de Portugal.
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Com base nos seus interesses e necessidades será organisado
um passeio ou visita guiada à sua medida tanto a pé, como de
bicicleta ou uma combinação de ambos e em caso de ficar
cansado?
Não há problema, vamos-nos sentar numa esplanada ou num
miradouro e iremos desfrutar da paz e do ambiente á nossa
volta.

Vilamoura
Cruzeiros Algarve Seafaris
Morada: Marina Vilamoura, Cais Q - Nº9 , Nº108124-409
Vilamoura
Telefone: +351 289 302318 / 289 313980 Fax: +351 289
314898 / 289 314839
E-mail: info@algarve-seafaris.com Website:
http://www.algarve-seafaris.com
Outras Informações:
Também organizamos Cruzeiros privados para grupos ou
eventos na costa do Algarve.;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Outras Atividades;
Cruzeiros na costa do Algarve, junto às magnificas praias,
formações rochosas, enormes grutas, com a possibilidade de
observar Golfinhos.
Catamaran Liana e Iate Moena programas dia completo, meio dia
e pôr do Sol. Temos também o Iate Sant'anna para Pesca Grossa
e Pesca de Fundo.

Açores
Angra do Heroísmo
AzorBus, Lda
Morada: Rua da Sé, 1909700-191 Angra do Heroísmo
Telefone: +351 969 668 829
E-mail: comercial@azorbus.com Website:
http://www.azorbus.com
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual;

A AzorBus é uma empresa que presta serviços de Animação
Turística, com o propósito de divulgar a História, Cultura e
Natureza da Ilha Terceira, possuindo, para o efeito, uma viatura
de cobertura retrátil, com 22 lugares.
De entre os seus serviços é de destacar o Circuito Citadino de
Angra do Heroísmo – um circuito audio-guiado em 5 idiomas:
Português; Inglês; Espanhol; Francês; e Alemão.
Como complemento, possui a Loja AzorBus, espaço de comércio
de produtos regionais, certificado com o selo Marca Açores.
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Ilha do Pico
Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico
Morada: Avenida Padre Nunes da Rosa, 29 9950-302
Madalena do Pico
Telefone: +351 292 622 262 Fax: +351 292 623 346
E-mail: geral@picowines.net Website:
http://www.picowines.net
Outras Informações:
De 2ª a 6ª Feira: 08h00-12h00 / 13h00-17h00;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Centro de Portugal
Albergaria-a-Velha
Timeless Notes, Lda
Morada: 3850-053 Albergaria-a-Velha
Telefone: +351 925 602 331
E-mail: geral@timelesstours.org Website:
http://www.timelessnotes.pt
Outras Informações:
Registo nº: 94/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

A Timeless Notes realiza atividades de Touring Cultural e de
Natureza convidando o turista que, de Aveiro, parta à
descoberta do interior da Região Centro, podendo mesmo
chegar ao Douro. Através de circuitos e atividades pensadas ao
pormenor, o Turista é convidado a experienciar sensações
diversas, contactando com as atividades ligadas à agricultura,
artesanato, gastronomia; viticultura, entre outras. As
atividades|circuitos poderão ter a duração de um dia, dois, três
ou mais. Para além destes, realizamos, à medida, mediante os
interesses dos turistas, incluindo os de mobilidade condicionada,
por motivos permanentes ou temporários.
A Timeless Notes convida a ver no Verão o que não viu na
Primavera; à Noite o que não viu durante o dia, onde três dias
nunca são de mais!

Alcobaça
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Gowestours

Lux Invicta

Morada: Rua Principal, 34 - Boavista2460-603 Aljubarrota

Morada: Rua Cmdt. Carlos Leão da Silva BL4 R/c Lj E
2460 014 Alcobaça
Telefone: +351 262 588 269 / 966 938 401 / 968 497 811
Fax: +351 262 282 806
E-mail: info@luxinvicta.pt Website:
http://www.luxinvicta.pt

Telefone: +351 910 522 250
E-mail: geral@gowestours.pt Website:
http://www.gowestours.pt
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Passeios Aéreos; Turismo Equestre;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual;

A Gowestours é uma empresa nova no mercado, que nasce da
iniciativa de um grupo de profissionais com experiência de 15
anos no mercado turístico em Lisboa, oriundos da Região Centro
de Portugal, mais especificamente da região Oeste e
Leiria/Fátima/Tomar, e com vasto conhecimento sobre esta
região, abraçamos este projeto que visa preencher a lacuna
existente na região centro. Neste sentido, surgiu a Gowestours,
uma agência que reúne de uma forma complementar a vasta
oferta turística local (alojamento, atividades de animação
turística, transferes/traslados, rent-a-car, tours, guias turísticos,
entre outros) permitindo e facilitando aos nossos parceiros
internacionais encontrar num só agente toda a oferta necessária
de forma a criarem programas à medida dos seus clientes.

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
A Lux invicta oferece-lhe Tours exclusivos, em viaturas
modernas e confortáveis.
Venha descobrir um Portugal diferente, os nossos roteiros
evocam a história, o património, as lendas e a cultura
portuguesa.

PortugalWestZone
Morada: Rua Nova, 8

2460-150 Alfeizerão

Telefone: +351 91 420 64 58 / 91 252 63 69
E-mail: info@portugalwestzone.com;
reservas@portugalwestzone.com;
portugalwestzone@gmail.com Website:
http://www.portugalwestzone.com
Outras Informações:
Registo Nº : 220/2011
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
A Portugal WestZone é uma empresa de animação turísticocultural e de turismo ativo que se dedica a mostrar toda a
heterogeneidade que a zona oeste tem para oferecer.
Surgida e concebida através de uma alma de viajante, a Portugal
WestZone pretende oferecer aos seus clientes um serviço
exclusivo e personalizado num ambiente seguro e provido de
tranquilidade, dando a conhecer a zona oeste e o seu vasto
património cultural, patrimonial e natural.
Para tal, a Portugal WestZone propõe uma vasta gama de
opções de turismo cultural e de turismo ativo e demais
atividades à escolha do cliente, utilizando não só os tradicionais
circuitos turísticos mas também outras opções concebidas para
quem pretende personalizar um percurso.
Se viaja sozinho, com a família ou o grupo de amigos a Portugal
Westzone oferece-lhe uma excelente maneira de conhecer a
zona oeste de Portugal, mas também o resto do país.
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Anadia
Associação Rota da Bairrada

Like Phamily Tours

Morada: Estação da Curia - Largo da Estação 3780-541
Tamengos / Anadia
Telefone: + 351 231 503 105

Morada: Avenida Cidade de Anadia, 64 3780-624 Aguim

E-mail: geral@rotadabairrada.pt Website: http://www.rot
adabairrada.pt;http://www.facebook.com/rotadabairrada
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Rota da Bairrada, uma Associação sem fins lucrativos, foi
criada em finais do ano de 2006, com o objectivo de unir os
vários intervenientes do sector do turismo, de toda a região da
Bairrada. A sua missão passa por organizar de forma articulada e
estruturada a oferta do território, assegurando desta forma que
a visita à Bairrada seja uma experiência única e repleta de
saberes e sabores.
A Rota da Bairrada propõe-lhe uma nova forma de conhecer o
território levando-o a descobrir os encantos da Bairrada através
dos cinco sentidos. Tudo isto e tanto mais numa TERRA DE
SURPRESAS que o convidamos a descobrir...

Telefone: +351 924 385 832
E-mail: helenacipriano@lptours.pt Website:
http://www.lptours.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

O objetivo da LPTours é receber cada pessoa que visita Portugal
como se fosse um convidado pessoal. A paixão e a experiência
de toda a equipa permitem mostrar o que Portugal tem de
melhor. Visitas guiadas e organização de passeios históricos e
culturais em Portugal são a nossa principal oferta. Lisboa, Sintra,
Fátima, Coimbra, Aveiro e Porto são só algumas das sugestões...
O cliente pode escolher um passeio já organizado, ou elaborar
outro como desejar.

Arganil
Aldeias do Xisto - Benfeita
Morada: Largo do Areal 3305-031 Benfeita (Arganil)
Telefone: +351 235 741 903 Fax: +351 235 741 111
E-mail: benfeita@clix.pt Website:
http://www.benfeita.net;http://www.aldeiasdoxisto.pt
Outras Informações:
Horário: de 2ª a 6ª feira: 14h00 - 18h00
Caraterísticas e Serviços:
Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Arruda dos Vinhos
Special Pursuit
Morada: 2630-373 Arruda dos Vinhos
Telefone: +351 939 207 266
E-mail: geral@specialpursuit.pt Website: https://www.visi
tportugal.com/it/https//www.specialpursuit.pt
Outras Informações:
24h
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade motora;
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Aveiro
Explore - Aveiro Walking Tour

Fado a Bordo

Morada: Cais das Falcoeiras nº 6 3800-180 Aveiro

Morada: Rua João Afonso3800-198 Aveiro

Telefone: + 351 968 644 640

Telefone: +351 918 132 574 / 914 190 728

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

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

Horários:
10:00-17:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Ajudamos viajantes a desfrutarem da experiência de Aveiro,
enquanto caminham.

Venha fazer parte desta experiência Única pela deslumbrante
Ria de Aveiro... onde o Fado, a Gastronomia típica e as nossas
belas paisagens irão proporcionar-lhe um momento inesquecível
e cheio de emoções!
Embarque: Rossio - Aveiro; Duração: 3 horas; Roteiro: Aveiro Barra - Costa Nova - Aveiro;
O passeio inclui:
* Degustação de Vinhos Regionais;
* Degustação de Pratos Regionais;
* Espetáculo de Fado a Bordo (com Fadista e Músicos).

Hotspot Tours
Morada: Rua Pedro Vaz D'Eça, 14 - 1º Esq.- fraçao
D3800-322 Aveiro
Telefone: +351 912 680 859
E-mail: geral@hotspot-tours.com Website:
http://www.hotspot-tours.com
Horários:
Tours realizados diariamente com partidas e chegadas a Aveiro.
Outros locais, preços e condições a combinar. Horário nomal de
saida 09h00; chegada 18h00.
Tranfers dos aeroportos, 24h/dia, mediante disponibilidade de
agenda. Pré-marcação obrigatória.;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

A operar em Aveiro desde 2012, a Hotspot Tours é uma empresa
que se dedica à organização e realização de passeios turísticos,
transfers dos aeroportos e tours privados.
Somos uma equipa jovem e simpática, especialista na oferta de
programas diversificados com transporte e guia acompanhante
fluente em várias línguas como o inglês, francês, espanhol e
português. Conhecemos as melhores rotas para os aeroportos
portugueses, assim como, os principais Hotspots a visitar em
Portugal e que não vai querer perder.
Depois de conhecer as suas preferências, quer para individuais
como para grupos de amigos ou convívio familiar, a Hotspot
Tours encontra as melhores soluções para si. Quer necessite de
uma viagem de e para o aeroporto, ou dos serviços de
transporte para um encontro de negócios ou para outros eventos
como um casamento, quer pretenda um passeio turístico na
Região Centro ou procura visitar outro destino de Portugal à sua
escolha, estamos ao seu dispor 24 horas por dia, sete dias por
semana.
We Find It. You Live It.

Salis
Morada: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 56

Lugar dos Afectos
Morada: Rua Nossa Senhora da Graça, 78 3800-812 Eixo
Telefone: +351 234 933 838 Fax: +351 234 933 838
E-mail: lugardosafectos@lugardosafectos.pt Website:
http://www.lugardosafectos.pt/
Outras Informações:
Registo Nº : 321/2011 ;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Outras Atividades;
O Lugar dos Afectos, obra de Graça Gonçalves, é um espaço
profundamente inovador, onde se pretende que «todos, em
qualquer idade, possam descobrir um caminho para chegar ao
coração de si próprios e ao coração dos outros». Pensado e
construído de modo a comportar várias casas temáticas, inclui
ainda caminhos, jardins e recantos únicos.

Secular Trips
Morada: Travessa do Governo Civil nº 4 - 2º - Sala
13800-159 Aveiro
Telefone: +351 911 903 387
E-mail: info@seculartrips.com Website:
https://www.seculartrips.com
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Turismo Equestre;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual;

A SecularTrips é uma empresa de animação turística sediada em
Aveiro que organiza Tours em Aveiro, Rotas e Atividades na
região centro de Portugal. Facilitamos o acesso à nossa cultura,
património, gastronomia e atividades de lazer, sempre de uma
forma segura, divertida, simpática e de acordo com as suas
necessidades e interesses. Trabalhamos com muita paixão,
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3810-078 Aveiro
Telefone: +351 933 317 165 / 912 321 191

porque acreditaos que a zona centro de Portugal é pura e
genuína, apresentando um enorme potencial turístico.

E-mail: salis@salistours.com Website:
http://www.salistours.com

Tuk Tuk's da Ria

Outras Informações:
Registo nº: 254/2014
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Turismo Equestre;

A Salis é uma empresa de passeios turísticos a operar na região
norte e centro de Portugal, essêncialmente no distrito de Aveiro.
Temos uma vasta oferta de circuitos turísticos privados ou
partilhados desenhados cuidadosamente para dar a conhecer o
melhor da nossa região a nível de Natureza, Gastronomia,
Etnografia, Cultura, Aventura, etc. Fazemos também outras
experiências e programas à medida do cliente, adaptando-nos a
qualquer exigência que nos seja apresentada e estamos
continuamente a criar novas ofertas.
A nossa equipa é jovem, dinâmica e capaz de responder
prontamente a novos desafios. Estamos autorizados fazer visitas
a reservas naturais protegidas. Deixe-nos mostrar-lhe o melhor
de Portugal!

Morada: Av. 5 de Outubro, 7 - Sala 11 - Edifício
Central3800-428 Aveiro
Telefone: +351 966 255 026
E-mail: geral@tuktuk-efta.com Website: http://tuktukefta.com
Outras Informações:
Registo nº: 428/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

A Tuk Tuk's da Ria posiciona a sua oferta em passeios turísticos
ao ar livre, com o máximo conforto e segurança, que levarão
habitantes e turistas a conhecer a região de forma única,
visitando pontos turísticos de interesse cultural, paisagístico e
arquitetónico e românticos recantos. Os percursos turísticos têm
o acompanhamento de guias turísticos que irão complementar
as rotas com a história da região e de pontos emblemáticos que
a compõem.

Silver Tours
Morada: Rua José Estêvão, 25 3800-202 Aveiro
Telefone: +351 916 813 784
E-mail: info@silvertours.pt Website:
http://www.silvertours.pt
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual; Competências de atendimento:
Incapacidade visual;

A Silver Tours proporciona passeios e experiências inesquecíveis
aos lugares mais icónicos da Região Centro. Viaje em conforto
enquanto descobre os costumes e estórias da nossa cultura.
Focados no excelente serviço, empenhamos-nos em criar
memórias duradouras para os nossos clientes.

Belmonte
Beltour - Turismo e Eventos
Morada: Rua Frei Nicolau de Melo, 2 6250-059 Belmonte
Telefone: +351 968 820 459/ 275 911 037
E-mail: beltour.eventos@gmail.com Website:
http://www.beltour.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 212/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio; Turismo
Equestre;
A Beltour dá conhecer a história, cultura e os produtos locais,
através de uma oferta inovadora e diversificada, sempre de uma
forma segura e responsável, com profissionais qualificados.
Fazemos visitas guiadas a Belmonte, Sortelha e passeios ao
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parque natural da serra da Estrela, temos desenvolvidas várias
parcerias com hoteis, restaurantes, empresas municipais, e
outros operadores turisticos, que nos permite ter programas de 1
e 2 dias, para alem de um grande numero de actividades ao Ar
livre. Para mais informações consulte: www.beltour.pt.

Bombarral
Gabinete da Rota da Vinha e do Vinho do Oeste
Morada: Cintrão - Estrada Nacional Nº 8 2540-172
Bombarral
Telefone: +351 262 605 272 Fax: +351 262 605 272
E-mail: rotavinhooeste@gmail.com Website:
http://www.rotavinhooeste.com
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Caldas da Rainha
GoCaldas
Morada: Rua Eça de Queirós, 52500-824 Caldas da
Rainha
Telefone: +351 961 481 448
E-mail: reservas@gocaldas.com Website:
http://www.gocaldas.com
Outras Informações:
Registo nº: 06/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;

GoCaldas é uma empresa de animação turística e proporcionalhe uma experiência diferenciada com a possibilidade de
escolher entre visitas guiadas, rotas temáticas, programas e
atividades que o levam a conhecer a cultura, a história, as
tradições, o património, a paisagem, a gastronomia e doçaria de
Caldas da Rainha e Óbidos.
Contacte-nos e a GoCaldas guia-o nestes concelhos.

Cantanhede
Pedro & Inês Tours
Morada: Praça do Pelourinho, 71 R/C, Loja A 3060-049
Cantanhede
Telefone: +351 918 180 176
E-mail: pedroines.tours@gmail.com Website:
http://www.pedroinestours.com.pt
Horários:
10:00 - 19:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

A Pedro & Inês Tours é uma agência de animação turística, com
sede na região centro de Portugal, que se propõe promover o
encontro dos seus clientes com a realidade Portuguesa, as
gentes e seus costumes, proporcionar experiências que juntam
saberes e sabores com cultura popular, património histórico e
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arquitetónico, paisagem natural, de modo a que quem nos
acompanha, possa sentir a Alma Portuguesa.

Castelo Branco
Aldeias do Xisto - Martim Branco

Ecos da História

Morada: Rua da Bica nº 4 6000-003 Almaceda (Castelo
Branco)
Telefone: +351 272 959 176

Morada: Rua da Restauração,18 7150-321 Barro Branco

E-mail: loja.martimbranco@aldeiasdoxisto.pt Website:
http://www.aldeiasdoxisto.pt
Outras Informações:
Horário - Sábados e domingos: inverno : 15h-18h; verão :
15h-20h
Caraterísticas e Serviços:
Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Telefone: 351 916 791 398
E-mail: galegofpaulo@gmail.com Website:
http://ecosdahistoria.wixsite.com/guia
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Visitas guiadas à Cidade de Estremoz, Évora Monte e Vila Viçosa,
um encontro com um legado histórico fenomenal, o património
civil, religioso e militar "in situ". Roteiros de bicicleta, unindo os
respectivos Castelos, com passagem por outros pontos de
interesse histórico (Batalha de Montes Claros, decisiva para a
nossa independência, no conturbado período da Restauração
século XVII), por onde se escreveram das mais belas página da
história de Portugal.

Coimbra
Anna Bogodyst Tours

Basófias

Morada: Largo da Portagem3000 Coimbra

Morada: Odabarca - Cais de Embarque: Parque Dr.
Manuel Braga3020 Coimbra
Telefone: +351 96 604 06 95 Fax: +351 239 912 444

Telefone: +351 966 696 513
E-mail: gidvporto@yandex.com Website:
http://gidvportugalii.com
Outras Informações:
Registo nº: 530/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

O meu nome é Anna Bogodyst, sou natural da Ucrânia. Trabalho
como agente de animação turística em Portugal Continental.
A minha oferta consiste em visitas guiadas e passeios
enogastronómicos pela Região Norte e Centro de Portugal. Os
meus clientes são turistas individuais, como casais e pequenos
grupos de amigos.
Elaborados conforme os desejos do cliente, os programas
propostos conjugam o património da UNESCO e a arquitetura
regional das aldeias pitorescas, as praias atlânticas e os cumes
das montanhas, as cidades cosmopolitas e as vilas tradicionais,
os restaurantes de renome e as tascas locais, História de
Portugal e as lendas...
Os passeios enogastronómicos levam a conhecer os viajantes a
produção do Vinho Verde, dos vinhos da Bairrada e do Vinho do
Porto que acompanham na mesa portuguesa o peixe e o
marisco, o bacalhau, o leitão,a chanfana, os enchidos, os queijos
e a doçaria conventual.
O meu objetivo é fazer com que a sua estadia em Portugal seja
confortável, inspiradora e ... de meter água na boca!

E-mail: odabarca@basofias.com; reservas@basofias.com
Website: http://www.basofias.com
Outras Informações:
Registo Nº : 40/2002
outubro / abril (inverno ) - De 3ª Feira a Domingo: 15h00 - 16h00
- 17h00 maio / setembro (verão ) - De 3ª Feira a Domingo: 11h00
- 15h00 - 16h00 - 17h00 - 18h00 Encerra: 2ª Feira ;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco;
Passeio no Mondego
Há um barco no rio à sua espera. Descobre-se, com ele, uma
nova forma de ver Coimbra. Do Parque Dr. Manuel Braga à Lapa
dos Esteios, a cidade apresenta-se-nos diferente, mais bela e em
comunhão com o rio. Descobrimos novos recantos, apreciamos
os espaços, deslumbramo-nos com as margens sempre verdes...
No cais de embarque, o Basófias aguarda-o para partir à
descoberta de uma nova Coimbra.

Casa Costa Lobo
Morada: Rua dos Coutinhos, 22 3000-129 Coimbra
Telefone: +351 912 752 254 / 919 260 180
E-mail: casacostalobo@gmail.com Website:
http://www.casacostalobo.blogspot.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
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Brainmaze - live escape game
Morada: Rua Ferreira Borges, 103 - 3º3000-180 Coimbra
Telefone: +351 926 763 116
E-mail: info@brainmaze.pt Website: http://brainmaze.pt/
Caraterísticas e Serviços:
Outras Atividades;

Brainmaze é um jogo interativo e desafiante onde um grupo de 2
a 5 elementos devem resolver vários enigmas para conseguirem
escapar de um compartimento em menos de 60 minutos. Aceitas
o desafio?

Coimbra en marchant
Morada: Praça da República3000-343 Coimbra
Telefone: +351 915 809 163
E-mail: coimbraenmarchant@gmail.com Website:
https://coimbraenmarchant.com/
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

A Casa Costa Lobo pretende proporcionar momentos luminosos
de prazer, de partilha, de estar e conviver, que nos devolve a
nossa humanidade e restabelece os valores e os princípios da
nossa identidade cultural. Anima a Alma e os nossos Corações.
As suas paredes contam vivências, os seus retratos, histórias de
vida, um ambiente acolhedor em que se respira tranquilidade,
envolto numa harmonia decorativa, elegante e bela. Uma
viagem no tempo!
A casa localiza-se no morro da Alta de Coimbra (Património
Mundial da Humanidade, Junho 2013), voltada a sul para a Sé
Velha e Universidade; para poente, o Rio Mondego e Santa Clara;
a nascente e a norte faz fronteira com os jardins suspensos
vizinhos e habitações. Enquadramento arquitetónico e urbano,
com ampla fachada onde se destacam duas imponentes
entradas e nove varandas de sacada, encimadas por varanda
corrida. A sua história de construções medievais, transformada
em habitação setecentista, posteriormente restaurada na
segunda metade do séc. XIX, por José de Sousa Gonzaga, que a
ofereceu em dote a sua única filha, tendo permanecido desde
então na posse e usufruto da sua descendência, como habitação
da família.

Datatour
Morada: Rua Cidade S. Paulo Lote 120 - 1º Dto 3020-458
Coimbra
Telefone: +351 936 500 047

Visitas guiadas de Coimbra a pé.

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

Duarte Company
Morada: Rua da Casa Branca, 973030-109 Coimbra
Telefone: +351 239 049 820 / 964 687 344
E-mail: duarte.company@gmail.com Website:
http://facebook.com/duarte.company
Outras Informações:
Registo nº 274/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

Efetuamos passeios slow travel/turismo de vivências pela região
de Coimbra (raio 50km), conhecendo o modo de vida de um
povo e as características do território. Estas vivências estão
organizadas em 3 rotas, o roteiro litoral, serrano e cidade de
Coimbra, roteiros marcados nas atividades de animação turística
propostas pelas estações do ano e uma vida cultural intensa.
Somos transportados em viatura de 9 ou 24 lugares com direito
a duas refeições.
Horário: 10:00 – 23:00. Seguro: Acidentes pessoais e
responsabilidade civil. Visita guiada em inglês, francês e
castelhano. Preço: 100€ dia/pessoa.
Atividades roteiro Coimbra
Visita guiada pelos principais monumentos da cidade, sarau
intercultural numa republica de estudantes, passeio noturno à
vida boémia com raide fotográfico por locais fantásticos, visita
guiada realizada por um habitante da cidade que demonstra o
modo de vida de Coimbra, participação nas atividades culturais
da cidade proporcionadas pelos diferentes agentes culturais.
Atividades roteiro Litoral
Participação na arte xávega, visita às salinas, compras em feiras
tradicionais portuguesas. Observação e interpretação do
estuário, paúis e campos de rizicultura do rio Mondego.
Gastronomia (conhecimento dos modos de cultivo ou criação,

Outras Informações:
Registo nº 70/2013
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

A DataTour é uma empresa de animação turística que organiza
passeios guiados e destinados a todos os que gostam de
desfrutar o património natural e cultural.
O nosso objectivo é proporcionar diferentes opções de atividades
a pessoas com espírito jovem e aberto, independentemente da
idade e da nacionalidade.
Apostamos em atividades, de preferência na Zona Centro, mas
também noutros locais do País.
Queremos dar a conhecer valores desconhecidos, pouco
explorados e emblemáticos, procurando despertar os sentidos
para a beleza da diversidade cultural e natural de Portugal.

Endlessenses
Morada: Quinta da Vila Mendes, S/N 3024-098 Santa
Clara / Coimbra
Telefone: +351 916 231 015
E-mail: info@endlessenses.pt Website:
http://www.endlessenses.pt
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

Propomos visitas originais, Peddy Papers e Teambuildings
criados exclusivamente para o visitante e valorizando o
património histórico e cultural de Portugal e as nossas tradições
e cultura! Um desafio que potenciará competências sociais e,
simultaneamente, uma aventura bem divertida e uma
oportunidade de convívio e de descobrir a alma das cidades
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produção e degustação). Desfrutar de todos os prazeres que
uma tarde de sol numa praia fluvial ou Atlântica podem
proporcionar. Pesca desportiva, visita a farol. Observação de
fósseis.
Atividades roteiro Serra
Participação na extração do mel, magusto e apanha de
cogumelos, gastronomia (elaboração,degustação), desmancho
do porco, participação em produção de artesanato, compras em
feiras tradicionais portuguesas, participação na produção de
queijo, interação com grupos de gaiteiros, com grupos folclóricos
e etnográficos. Interpretação e visualização da natureza em
parque biológico e reserva natural, interpretação da paisagem
num miradouro e atividade de produção e moagem de cereais.

portuguesas! Endless Emotions! Endless Experiences!
Um desafio que potenciará competências sociais e,
simultaneamente, uma aventura bem divertida e uma
oportunidade de convívio!
Teambuildings, corporate events para grandes grupos, peddy
papers, caças ao tesouro, experiências sensoriais e caminhadas.
A Endlessenses opera em todo o país, sobretudo, no Porto,
Aveiro, Coimbra, Leiria e Nazaré!

Madomis Tours tailor-made experiences
Morada: Rua Vicente Pindela 48/1 3030-030 Coimbra
Telefone: +351 914 216 777

GO! Leisure & Heritage
Morada: Rua Visconde da Luz, 75, Visconde Shopping
Center - 1st floor shop 10 3000-414 Coimbra
Telefone: +351 910 163 118
E-mail: booking@gowalksportugal.com Website:
http://www.gowalksportugal.com
Horários:
;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Deixe-se apaixonar pela cultura portuguesa ao lado de um guia
local experiente e entusiasta. Vamos dar-lhe a oportunidade de
viver uma viagem inesquecível por Terras Lusitanas, que vai
querer recordar para sempre! Oferecemos Visitas Guiadas, Rotas
Temáticas e Personalizadas, Transferes, Workshops e outras
atividades de lazer inspiradas na Cultura e Património
Português… tudo organizado pelos guias locais! A nossa sede é
em Coimbra e operamos em todo o Centro de Portugal (área
entre Lisboa e Porto)! Contacte-nos!

Rotas de Sicó
Morada: Estrada de Assafarge, 11 - Pereiros3040-718
Coimbra
E-mail: geral@rotasdesico.pt; rotasdesico@gmail.com
Website: http://www.rotasdesico.pt
Outras Informações:
Registo nº: 336/2013
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Descubra Sicó em todas as suas dimensões. Miradouros com
horizontes de perder de vista até ao mar… Paisagem cársica
aliada a plantas apenas existentes nesta zona do planeta… Ouça
os milagres, as lendas e a história que nos é contada através de
antas, castelos, villas romanas e solares. Zonas outrora
disputadas por bárbaros, romanos, cristãos, mouros e franceses!
Descubra vestígios de seres de há milhões de anos e
testemunhe a ação de antigos rios e mares! Relaxe ao som da
água que brota da serra enquanto saboreia a gastronomia
incomparável que abraça o artesanato. Tudo isto envolto numa
paisagem e modo de vida sem igual no mundo, a que os
romanos apelidavam de tapeius. Porque não experienciar tudo
isto? Rentabilize o seu tempo: deixe-nos guiá-lo através das
nossas rotas e veículos e conheça a região de Sicó em todo o seu
esplendor com o máximo conforto e qualidade. Consulte as

E-mail: info@madomistours.pt Website:
http://info@madomistours.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

A Madomis Tours tailor-made experiences é especialista em
roteiros turísticos e programas personalizados, em diferentes
idiomas. Com experiência no mercado de mais de 25 anos, tem
um conjunto de competências únicas para responder às
exigências à medida de cada um dos seus clientes, a nível de
Turismo Cultural e Histórico, Religioso, de Negócios, Eventos, de
Saúde (…), de Norte a Sul de Portugal, sendo especialistas no
Centro de Portugal.
A Madomis Tours proporciona as melhores oportunidades de
interagir com a comunidade local, com a essência de cada local
visitado e com os eventos mais significativos que acontecem o
longo do ano. Com base nos seus interesses e necessidades será
feito um tailor-made tour à sua medida (a pé, de bicicleta, de
carro ou van de turismo).
Pacotes:
-Coimbra – Património da Humanidade (passo-a-passo / Half day
/ Full Day / By Night)
-Centro Norte - (Buçaco, Aveiro, Montemor-O-Velho)
-Centro Sul - (Conímbriga, Penela, Gondramaz, Almalaguês)
-Oeste - (Óbidos, Nazaré, Alcobaça & Batalha Património da
Humanidade)
-Serra da Estrela - (Torre, Manteigas, Penhas Douradas, Linhares)
-Fátima e Templários – Património da Humanidade (Convento de
Cristo, Valinhos, Santuário)
-Porto - Património da Humanidade e Caves do Vinho do Porto
-Vale do Douro – (Viseu, Lamego, Régua, Pinhão)
-Aldeias Históricas – (Piódão, Sortelha, Belmonte, Linhares da
Beira, Trancoso, Marialva, Castelo Rodrigo, Almeida, Idanha-aVelha, Monsanto)
-Rota do Bacalhau - (Ílhavo, Costa Nova, Farol da Barra, Aveiro)
-Castelos e Muralhas – (Coimbra, Lousã, Penela, Montemor-oVelho)
-Rota Judaica - (Coimbra, Guarda, Belmonte, Lisboa, Tomar)
-Bike Tours – (Coimbra e Centro de Portugal)
-Ceramics & Tiles – (Caldas da Rainha, Bussaco, ílhavo, Válega,
Aveiro, Coimbra, Óbidos)
-Outstanding Gardens - (Alvados, Castelo Branco, Coimbra,
Bussaco, Viseu, Santar, Penalva do Castelo)
-As Livrarias mais bonitas do mundo – (Porto, Foz Côa, Coimbra,
Óbidos)
-Rota Católica – (Fátima, Coimbra, Nazaré, Braga, Santiago de
Compostela)
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nossas sugestões de rotas ou solicite-nos uma rota
personalizada. Vocacionados para grupos pequenos, para que se
sinta especial, proporcionamos vivências para grupos a partir de
duas pessoas.

Tuk a day
Morada: Ladeira da Paula, 68 CV - Dtª 3040-574
Antanhol / Coimbra
Telefone: +351 964 486 445 / 962 826 855
E-mail: am.tukaday@gmail.com Website:
http://www.tukaday-coimbra.com

Viajeportugal
Morada: Rua Campo Futebol, 63130-080 Granja Ulmeiro /
Coimbra
Telefone: +351 924 110 407
E-mail: info@viajeportugal.pt Website:
http://www.viajeportugal.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

"Viaje" Portugal é uma empresa com espírito jovem e dinamismo
invulgar focada para proporcionar as melhores experiências,
sejam culturais, religiosas, gastronómicas, desportivas ou
simples lazer. A pé, de bike ou de van, organizamos e
acompanhamos-te naquela "Viaje" inesquecível. - Passeios
organizados regulares de Van (excursões até 8 pessoas a
Bairrada, Bussaco, Conímbriga, Fátima, Aveiro ou Figueira da
Foz) - Tours privados e personalizados à medida do cliente
(Lisboa, Sintra, Porto, Braga, Guimarães, Douro, Tomar,
Alcobaça, Batalha, Nazaré, Óbidos) - Cycling Tours (passeios
organizados de bicicleta para um ou vários dias, self guided ou
guiados) - Bike trailer (Transporte até 8 bikes e 8 ciclistas) - Rent
a bike (aluguer de bikes à hora)

Outras Informações:
Registo nº: 466/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Passeios panorâmicos. Tuk a day de uma forma ecológica, 100%
elétrica, não poluente e silenciosa. Divirta-se…

Viewpoint Tours
Morada: Rua Gomes Freire, 16-, 4ºesq,3000-204 Coimbra
Telefone: +351 916 295 858
E-mail: coimbraviewpoint@gmail.com Website:
https://www.viewpointourism.pt/
Horários:
09:00 / 22:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade intelectual; Competências
de atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade intelectual;

Covilhã
Euro Tours Covilhã
Morada: Rua Formosa, 4 - 1º6200-183 Covilhã
Telefone: +351 918 041 924
E-mail: EUROTOURCOVILHA@GMAIL.COM Website:
https://www.eurotourscovilha.com/inicio
Horários:
09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

A Euro Tours Covilhã é uma empresa de Turismo e Eventos, sua
área de intervenção é por toda a região das Aldeias Históricas,
Serra da Estrela e Serra da Gardunha. Realizamos desde visitas
guiadas às Aldeias Históricas e Museus, passeios pedestres,
rotas temáticas, roteiros, provas de vinho e gastronómicas,
observação de fauna e flora e muito mais.
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Figueiró dos Vinhos
Aldeias do Xisto - Casal de São Simão
Morada: Casal de São Simão 3260-030 Casal de São
Simão (Figueiró dos Vinhos)
Telefone: +351 236 628 304 / 965 161 269
E-mail: geral@varandadocasal.pt Website: http://www.va
randadocasal.pt;http://www.aldeiasdoxisto.pt
Outras Informações:
Horário: De 5ª feira a domingo: 11:30h - 22:30h
Caraterísticas e Serviços:
Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Fundão
Aldeias do Xisto - Barroca
Morada: Casa Grande 6230-137 Barroca (Fundão)
Telefone: +351 275 647 700
E-mail: loja.barroca@aldeiasdoxisto.pt Website:
http://www.aldeiasdoxisto.pt
Outras Informações:
Horário: de 2ª a 6ª feira: 09h00-12h00/14h00-18h00; fins de
semana : 13h30-17h30.
Caraterísticas e Serviços:
Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Góis
Aldeias do Xisto - Aigra Nova
Morada: Rua dos Bois 3330-222 Aigra Nova (Góis)
Telefone: +351 235 778 644
E-mail: lousitanea@sapo.pt Website:
http://www.aldeiasdoxisto.pt
Outras Informações:
Horário: de 2ª a 6ª feira: 9h00 - 18h00
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Idanha-a-Nova
GeoLife
Morada: Zona Industrial de Idanha-a-Nova Edifício
Incubadora de Empresas 6060-182 Idanha-a-Nova
Telefone: +351 962 956 649 / 964 588 947
E-mail: geolife.turismo@gmail.com Website:
http://www.geolifeturismo.com
Outras Informações:
Registo nº: 439/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;

A GeoLife iniciou a sua atividade com o objetivo de dar a
conhecer o melhor da beleza desconhecida de Portugal, da
riqueza patrimonial de inúmeras gerações e culturas que fizeram
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destas terras a sua terra, sob o entendimento que o turismo
cultural e de natureza devam ser reconhecidos e entendidos
como um vetor de valorização patrimonial.
Connosco será possível vivenciar experiências únicas, tais como,
viajar no tempo até 480 milhões de anos atrás pelo mundo das
trilobites no Parque Icnológico de Penha Garcia, passando pelos
gigantescos blocos graníticos da aldeia mais portuguesa de
Portugal (Monsanto) e ainda conhecer toda a região do Geopark
Naturtejo e a área do Tejo Internacional onde coexistem
harmoniosamente centenas de espécies animais e vegetais.
Estamos projetados para o desenvolvimento de ações de
animação turística e cultural, que pretendem dar a conhecer a
riqueza paisagística, histórica e cultural das nossas terras e
gentes, como são exemplos:
- Passeios pedestres;
- Atividades de observação da natureza (rotas geológicas,
birdwatching e similares);
- Rotas temáticas e outras atividades e experiências de
descoberta do Património Etnográfico;
- Visitas guiadas a museus, monumentos e outros locais de
interesse patrimonial.
A formação e a experiência da nossa equipa de profissionais
garantem a realização de atividades capazes de proporcionar
tempos inolvidáveis. Consequentemente, constitui outro dos
nossos pontos de honra, a componente de acompanhamento
personalizado de todas as iniciativas que organizamos, como
quem recebe os amigos em casa e torna a sua estadia um gosto
e uma satisfação.
Os nossos guias intérpretes encontram-se preparados para
visitas em toda a região do Geopark Naturtejo, incluindo
caminhadas na natureza, percursos urbanos, visita a aldeias
históricas construídas inteiramente em xisto e granito e muito
mais.
O investimento na qualidade do serviço que prestamos, a
segurança de todas as atividades, o respeito pela natureza e a
divulgação do património natural e cultural, são argumentos que
integram o nosso cartão de convite para todos os visitantes, que
terão à sua disposição programas diversificados e sempre
construídos de acordo com os seus interesses e objetivos
específicos.

Ílhavo
RoyalTuga
Morada: Rua João Carlos Gomes, 72 3830-199 Ílhavo
Telefone: +351 913 698 988
E-mail: geral@royaltuga.com Website:
http://www.royaltuga.com
Horários:
09.00 / 18.00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

Somos uma equipa profissional e descontraída que aposta no
Turismo do Centro e que procura criar os melhores momentos
para cada um dos nossos visitantes. Damos maior ênfase à
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cidade de Aveiro e Ílhavo. Realizamos passeios diversos e
personalizados, com experiências descontraídas e divertidas.

Leiria
Tempus Tours

West & Beyond, Lda

Morada: 2410-071 Leiria

Morada: Rua do Sol, Lote 21, Casal dos Matos2410-427
Leiria
Telefone: +351 964 427 222

Telefone: +351 934 460 246
E-mail: tours@tempus-tours.com Website:
http://www.tempus-tours.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Turismo à medida

E-mail: info@westandbeyond.com Website:
http://www.westandbeyond.com
Outras Informações:
Registo nº 184/2014
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

Não deixe de ver o que gosta por falta de tempo.
Não perca tempo a ver o que não lhe interessa.
Com a Tempus Tours a decisão é sua: poderá selecionar
itinerários, sítios, locais de interesse, atividades culturais e
recreativas e o tempo que quer levar a conhecê-las. Diga-nos o
que gosta e de quanto tempo dispõe, e nós dar-lhe-emos
sugestões para poder escolher, organizamos o percurso e
providenciamos transporte com condutor informado. (Grupos até
8 pessoas)

A West & Beyond pretende proporcionar aos nossos visitantes
experiências únicas, através de “tours” privados tirando partido
da riqueza natural e cultural portuguesa; em particular, a
história, a gastronomia e os costumes. Apresentamos aos nossos
clientes o melhor que a zona centro de Portugal tem para
oferecer, com atividades que incluem: Caminhadas em locais de
beleza natural singular; Experiências gastronómicas e vinícolas
nacionais; Visita a monumentos e cidades de interesse histórico
e/ou cultural. Todas as experienciais são privadas permitindo,
desta forma, a prestação de um serviço personalizado e
enriquecedor aos nossos visitantes. Adicionalmente incluímos
nos nossos serviços a possibilidade de “pick-up” e “drop-off”
disponivel para qualquer zona do país.

Lousã
Aldeias do Xisto - Candal
Morada: Candal 3200-067 Candal (Lousã)
Telefone: +351 239 991 393
E-mail: catraiadocandal@portugalmail.pt Website:
http://www.aldeiasdoxisto.pt
Outras Informações:
Horário: verão : 10h - 19h; inverno : 10h - 17.30h; Encerra à
terça-feira
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Mangualde
Binodao
Morada: Albufeira da Barragem de Fagilde, 3km depois
da barragem 3530 Mangualde
Telefone: +351 232 611 087
E-mail: binodao@hotmail.com; mail@rio-dao.de Website:
http://binodao7.webnode.pt
Horários:
verão diário das 10.30 as 17.30;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades; Turismo
Equestre;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade
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intelectual;

Eco-quinta com parque de lazer / merendas e atividades

Mealhada
Gonçalo Lopes - Walking Tours
Morada: Rua de Aveiro, 1 C3050-420 Pampilhosa
Telefone: +371 917 709 181
E-mail: reservas@goncalo-lopes.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva;
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva;

Gonçalo Lopes Walking Tour, promove visitas únicas no território
de Coimbra, desde da fundação de Portugal até ao século XXI.
Visita aos monumentos mais emblemáticos da cidade, assim
como aos recantos que fogem ao olhar dos turistas.
Disponibilizamos visitas guiadas em português, espanhol, inglês
e italiano.

Nazaré
Go Run Touristic Animation
Morada: Av. Olivença - Beco - 3º lote - 2ºandar
2450-109-Nazaré
Telefone: +351 262 283 475
E-mail: anibalmotafreire@gmail.com Website:
http://www.facebook.com/Go.Run.Touristic.Animation
Outras Informações:
Registo Nº : 106/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Go Run - Animação Turística é uma empresa de transferes e
circuitos turísticos que presta serviços de alta qualidade em
Portugal. Seja em lazer, turismo de lazer ou negócios podemos
levá-lo não importa onde, oferecendo conforto, disponibilidade e
profissionalismo. Os nossos serviços oferecem a possibilidade de
um serviço individual, de serviços de grupos,
independentemente do número de pessoas, pois temos os
nossos próprios veículos e outros pertencentes a parcerias. A Go
Run é uma empresa recente que tem como alvo todos os
clientes que precisam transporte/transfer e que queiram
descobrir as maravilhas do nosso país de uma forma mais
personalizada. Go Run- à sua disposição!
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Óbidos
Escape Tower
Morada: Torre Albarrã - Cerca do Castelo 2510-999
Óbidos
Telefone: +351 966537440
E-mail: obidos@escapetower.com Website:
http://www.escapetower.com
Outras Informações:
Público: Adultos e crianças acompanhadas de adultos
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Uma Escape Room numa Torre Medieval do Séc. XII. Uma
experiência a não perder na sua visita a Óbidos.

Oliveira do Bairro
Espaço Bairrada de Oliveira do Bairro
Morada: Rua do Foral3770-218 Oliveira do Bairro
Telefone: +351 234 742 137
E-mail: geral@rotadabairrada.pt Website:
http://www.rotadabairrada.pt;http://loja.rotadabairrada.p
t
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

A Rota da Bairrada é uma associação sem fins lucrativos, criada
no final de 2006, com o objetivo de estruturar a oferta do
território Bairrada, sugerindo aos seus visitantes uma nova
forma de conhecer a Região, levando-os a descobrir os encantos
da Bairrada, através dos cinco sentidos.
Visitando o Espaço Bairrada poderá provar e comprar vinhos,
artesanato local, produtos regionais ou organizar um programa
de visitas às caves e adegas da Região e, ainda, recolher
informação necessária para partir à descoberta da Região
Vitivinícola da Bairrada. Este será certamente o melhor ponto de
partida na visita à Região.

Ovar
Portuguese Table
Morada: Rua Camilo Castelo Branco, N.º 93880-096 Ovar
Telefone: +351 91 279 64 87
E-mail: hello@portuguesetable.com Website:
http://www.portuguesetable.com
Outras Informações:
Paulo Castro
E-mail: paulo.castro@portuguesetable.com
Mobile: +351 934 563 004
CEO and Founder
Jorge Azevedo
E-mail: jorge.azevedo@portuguesetable.com
Mobile: +351 918 881 360
Community Manager
Portuguese Table
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E-mail: hello@portuguesetable.com
Mobile: +351 912 796 487
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade intelectual; Competências
de atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade intelectual;

A Portuguese Table tem como objetivo oferecer a quem nos
visita uma experiência imersiva na cultura Portuguesa. Para isso,
propomos a quem nos visita, uma refeição em casa de uma
família tipicamente portuguesa. Que tenha o gosto de receber e
a paixão por partilhar aquilo que temos de mais genuíno. A
nossa cultura e, principalmente, a nossa gastronomia. Na nossa
plataforma é agora possível reservar o seu almoço ou jantar em
casa do anfitrião e menu com mais se identifique, de acordo com
a sua disponibilidade e/ou localidade.
Great food, great people, amazing experiences!

Pampilhosa da Serra
Aldeias do Xisto - Fajão

Aldeias do Xisto - Pampilhosa da Serra

Morada: Rua César Vicente da Silva - Edifício Fajão
Cultura 3320-080 Fajão (Pampilhosa da Serra)
Telefone: +351 235 751 317 / 235 751 029 Fax: +351
235 751 316
E-mail: jffajao@iol.pt Website:
http://www.aldeiasdoxisto.pt

Morada: Rua Rangel de Lima 3320-229 Pampilhosa da
Serra
Telefone: +351 235 598 615

Outras Informações:
Horário: de 2ª a 6ª feira: 09h00-12h30/14h00-17h30
Caraterísticas e Serviços:
Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

E-mail: turismo@cm-pampilhosadaserra.pt Website: http:
//www.cmpampilhosadaserra.pt;http://www.aldeiasdoxisto.pt
Outras Informações:
Horário: 2ª-6ª feira: 10:00-13:00 h / 14:00-19:00 h; Sábado e
domingo: 10:00-13:00 h / 14:00-18:00 h.
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Pombal
Tederent Aluguer de Autocaravanas, Lda
Morada: Avª Nossa Senhora da Guia 3105-089 Guia /
Pombal
Telefone: +351 236 952 857 Fax: +351 236 952 859
E-mail: reservas@tederent.com Website:
http://www.tederent.com
Outras Informações:
Registo nº: 246/2014

Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Outras Atividades; Enoturismo e
Gastronomia;

Aluguer de autocaravanas e apresentação de roteiros turisticos
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São Martinho do Porto
Let's go TUK

Oestãolindo

Morada: Rua Engenheiro Luís Francisco Cavaleiro Loja 6
2460-664 São Martinho do Porto
Telefone: +351 964 003 796

Morada: Rua Comandante Alves 16 K 2460-095 São
Martinho do Porto
Telefone: +351 963 799 777 Fax: +351 262 990 051

E-mail: letsgotuk@gmail.com Website:
http://letsgotuk.wix.com/meusite

E-mail: hello@oestaolindo.com Website:
http://www.oestaolindo.com

Horários:
10:00h ás 19:00 Exceto em Julho e Agosto que realizaremos
tours até as 00:00h;
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Outras Informações:
Registo Nº : 130/2012;
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
A Oestãolindo é a sua anfitriã para a Região Oeste, que lhe irá
desvendar belezas e tesouros, sem pressas, longe do stresse e
sempre em busca de momentos memoráveis. Profundos
conhecedores das enormes potencialidades e encantos da
Região Oeste, idealizámos e criámos produtos turísticos na
região inspirados na filosofia de experimentar o novo, o
tradicional, o único, o irrepetível. Fazemos questão, pois, de
partilhar consigo o melhor da nossa terra natal, que visite, prove
e aprecie o melhor da Região do Oeste. O nosso desafio consiste
em fazer de si tão apaixonado por esta linda Região Oeste de
Portugal como nós somos. Deslumbre-se pela Rota dos Castelos,
parta à Descoberta do Património Mundial, divirta-se com a Rota
dos Miradouros, encante-se com a Rota de Fé ou, simplesmente,
descontraia e deixe-se levar enquanto nos encarregamos das
suas deslocações entre o aeroporto e os mais apetitosos
paraísos gastronómicos, locais de provas de vinho, segredos da
doçaria regional, monumentos seculares, campos de golfe e
locais de prática desportiva ou até estádios de futebol!
No final, se assim desejar, haverá sempre mais para percorrer e
descobrir!

Let's go TUK é um projeto de circuitos turísticos focados nos
nossos clientes.
Temos como objetivo exceder as expetativas e dar a conhecer
esta linda terra de São Martinho do Porto aos nosso clientes
através destes nossos serviços de excelência.
Para mostrar a nossa cultura e tradição a Let's go TUK presta um
serviço personalizado proporcionando conforto, segurança e
muita diversão para desfrutar desta nossa vista única.

Seia
Mó de Vida
Morada: Rua do Serrinho, 16270-151 Sabugueiro
Telefone: +351 969 557 819
E-mail: nuno.meireles@modevida.pt
Outras Informações:
Mó de Vida - Viagens e animação turística sob a perspetiva de
um consumo responsável.
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

A Mó de Vida tem como objetivo valorizar e divulgar o património
natural e cultural da região onde está inserida, a Serra da
Estrela. Contudo, não deixa de o fazer em outras regiões,
através de parcerias com atores locais, envolvendo e
respeitando as suas comunidades. Atuamos segundo uma
perspetiva de um consumo responsável, por um turismo mais
ético e responsável, privilegiando o encontro com as diferentes
culturas e comunidades locais, promovendo a valorização das
mesmas.
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Sortelha
JMAL-Actividades Turisticas
Morada: Travessa De Santa Catarina, 1 6320-536
Sortelha
Telefone: +351 934 337 779 / 965 403 457
E-mail: almeidalourenco@sapo.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Outras Atividades; Turismo Equestre;

Passeios e atividades equestres em atrelagens de tração animal
e similares. Caminhadas e outras atividades pedestres.

Tomar
Caminhos da História, Turismo Cultural Lda

Taxitemplarios

Morada: Rua do Lugar, 39A - Ganados2305-321 Casais /
Tomar
Telefone: +351 249 302 245

Morada: Apartado 17 EC Tomar 2300 999 Tomar

E-mail: geral@caminhosdahistoria.com Website:
http://www.caminhosdahistoria.com
Outras Informações:
N.º de registro: 14/2012
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Turismo Equestre;

A Caminhos da História é uma empresa de animação turística,
especializada em visitas turistico-culturais, com base na História
de Portugal, nas temáticas de Templários, Judeus, Ordens
Militares e Religiosas. Fornecemos guias locais e regionais em
Português, Inglês, Castelhano, Italiano, Francês e Alemão.
Realizamos roteiros turísticos tailor made, visitas para grupos
escolares, visitas personalizadas, acompanhamento de grupos
no estrangeiro, colaboração na organização de congressos,
eventos e incentivos.

Templ'Anima-Associação Cultural
Morada: R. Manuel Santos, 6 - r/c 2300-539 Tomar
Telefone: +351 913 612 411
E-mail: joaquim.nunes@gmail.com Website:
http://templanima.blogspot.com
Outras Informações:
Animação temática - O espetáculo realiza-se de março a outubro
, aos Sábados, sendo constituído por três momentos: Didaché
(iniciação do Cavaleiro Templário), Prandium (refeição templária
com receitas exclusivas) e Apocalypse (luta final e treino de
armas, com possível participação dos visitantes).;
Um dia com os cavaleiros templários no castelo de Tomar!
Um espetáculo único, em espaço único! (Património mundial UNESCO). Ritual da Iniciação templária (novidade, fora das
sociedades secretas), onde todos, confrades por um dia, sereis
iniciados também! Apresentado na última sede templária da
Europa, ainda completa... centro mundial da Eterna Demanda.
Inesquecível! Para aqueles que desejam franquear o umbral para
um universo diferente: reviver o espirito do lugar!

Telefone: +351 962 124 508 / 902 702 002
E-mail: taxitemplarios@gmail.com Website:
http://www.taxitemplarios.pt
Outras Informações:
Registo nº: 541/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

A Taxitemplarios é uma empresa de transporte ocasional em táxi
com uma vertente virada para o turismo.
Temos um serviço personalizado e profissional temos um leque
de ofertas de turismo de descoberta que disponibilizamos em
cinco rotas temáticas que criámos para si mas que poderão ser
sempre ajustadas á sua medida e que poderá ficar a conhecer
visitando a nossa página web em www.taxitemplarios.pt.
A Taxitemplarios é uma empresa licenciada pelo Turismo de
Portugal, registada nesta entidade sob o nº 541/2014, estando
autorizada a organizar, promover e realizar eventos turísticos
como rotas temáticas e outros percursos de descoberta do
património (por exemplo, Rota do Megalitismo, do Romano, do
Românico, do Fresco, Gastronómicas, de Vinhos, de Queijos, de
Sabores, de Arqueologia Industrial), visitas guiadas a museus,
monumentos e outros locais de interesse patrimonial, bem como
outras atividades de turismo de ar livre.
Por estarmos inseridos na conhecida Região de Turismo dos
Templários, oferecemos serviços turísticos com “Tours
Temáticos” para dar a conhecer a beleza, a história, a
arquitetura, e a gastronomia desta lendária região.

Visithomar
Morada: Rua Aquiles da Mota Lima, 242300-401 Tomar
Telefone: +351 916 632 033
E-mail: visithomar@gmail.com Website:
http://www.visithomar.com
Outras Informações:
Registo nº: 446/2014
Caraterísticas e Serviços:
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Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

A nossa empresa surge em 2014 depois de verificada uma
lacuna de mercado no que diz respeito a rotas orientadas por
estudiosos em esoteria Templária, na cidade de Tomar.
Tomar é a única cidade no mundo que conserva intacto o legado
Templário, quer no seu castelo, quer ao longo de toda a urbe,
muito especialmente na Igreja de Santa Maria do Olival, Sede
dos Cavaleiros da Ordem Templária e seu panteão. Mas a capital
dos Templários tem muito mais para oferecer ao forasteiro...

Torres Vedras
Adega Mãe

Além Mar Turismo

Morada: Estrada Municipal 554 - Fernandinho 2565-841
Ventosa / Torres Vedras
Telefone: +351 261 950 100 Fax: +351 261 950 626

Morada: Estrada Nacional 247 - N5 Póvoa
Penafirme2560-046 Torres Vedras
Telefone: +351 915 384 631 - 917 612 859 Fax: +351
261 932 341
E-mail: alemmarturismo@gmail.com Website:
http://www.alemmar.pt

E-mail: enoturismo@adegamae.pt Website:
http://www.adegamae.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

A Adega Mãe nasceu de uma paixão antiga que sempre existiu
no seio do Grupo Riberalves: o vinho. Situada na Quinta da
Archeira, Freguesia da Ventosa, tem uma área de
aproximadamente 30 hectares destinados à vinha e uma
capacidade de produção de 1,2 milhões de litros por ano, dando
assim origem a uma completa gama de vinhos.
A Adega Mãe é o topo de gama em adegas, um templo erguido
ao vinho e ao culto que lhe está associado, criteriosa, exigente
na hora de produzir/comercializar, disponível, aberta no
momento de compartilhar.
A alma da Adega Mãe, a primeira razão para a sua existência. O
culto que lhe está associado abre caminho à realização de
atividades diversas como:
• Visitas guiadas à Adega com ou sem prova
• Visitas guiadas à Adega com "Sabores e Vinhos", petiscos
tradicionais acompanhados dos nossos vinhos
• Almoço AdegaMãe
• Passeio pelas vinhas
• Realização de Eventos

Centro de Turismo do Oeste
Morada: Rua Dr. Júlio César Lucas, 12 A 2560-333 Torres
Vedras
Telefone: +351\ 261142924 | 969841310
E-mail: info@ctoeste.pt Website: http://ctoeste.pt
Outras Informações:
Tours vínicos com visitas guiadas a adegas tradicionais, provas
de vinho, degustação gastronómica regional, encontros e
palestras, animação musical, entre outros.
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual; Competências de

Outras Informações:
Registo nº: 204/2013
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

Serviço de Transporte Turístico personalizado e privativo para
até 6 pessoas. Conhecendo de uma forma diferente sem pressa
e sem horários, para qualquer região do País.

Street Buddha
Morada: Rua das Ginjeiras 4 2565-643 Torres Vedras
Telefone: +351 910 720 946
E-mail: igor@thestreetbuddha.com Website:
http://www.thestreetbuddha.com
Horários:
9:00 – 19:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade
intelectual; Competências de atendimento: Incapacidade
intelectual;

Nós somos exploradores e aventureiros mostrando Lisboa como
locais! Os Bairros mais antigos de Lisboa, seus locais secretos, e
as areas em redor de Lisboa são o nosso parque infantil de
exploradores! Nós começamos a nossa exploração nos perdendo
de propósito para conhecer a profunda e local Lisboa! Foi
maravilhoso! Agora somos Street Buddhas de Lisboa!
Nós fazemos mais do que Tours, fazemos experiências únicas, de
forma privada, exclusiva fora do normal circuito turístico para
pequenos grupos! É Sempre algo informal em que nos podemos
conectar, partilhar as nossas experiências de vida e fazer novos
amigos.
Irás ver Lisboa e a area em seu redor através dos nossos olhos,
coisas que nos gostamos numa forma autêntica, divertida e
relaxada. Se é isto que estás a procura, vamos lá! O que é que
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atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

estás a espera?

Serviços de animação turística, formação, consultoria e negócios
de turismo empresarial, acompanhamento de turistas,
operadores e agentes do setor do turismo, entretenimento e
lazer.

Vila Nova da Barquinha
Welcome to - Nós sabemos onde
Morada: Estrada do Cardal nº 82 2260-514 Vila Nova da
Barquinha
Telefone: +351 918 429 086
E-mail: visitas@welcome-to.pt Website:
http://www.welcome-to.pt
Outras Informações:
Registo nº: 244/2915
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;

Propomo-nos a oferecer experiencias que transpareçam a
verdadeira identidade e cultura da localidade para que os nossos
turistas possam ter um sentido de pertença e por fim que
produzam e guardem memórias unicas sobre esta terra única
que é Vila Nova da Barquinha.

Viseu
AndaVer Viseu

Comissão Vitivinícola Regional do Dão

Morada: Rua Grão Vasco, 14 3500-138 - Viseu

Morada: Solar do Vinho do Dão - Rua Aristides Sousa
Mendes - Apartado 10 3501-908 Viseu
Telefone: +351 232 410 060 Fax: +351 232 410 065

Telefone: +351 232 099 741
E-mail: geral@andaver.pt Website:
http://www.andaver.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

A loja onde pode Ver, Comprar e "Andar"!

E-mail: info@cvrdao.pt Website: http://www.cvrdao.pt
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Portugal on a Plate
Morada: Praça de São PauloLisboa

Douro walks
Morada: Rua de Santa Bárbara, nº 12 5130-073 Ervedosa do Douro / São João da Pesqueira
Telefone: +351 964 270 425
E-mail: info.dourowalks@gmail.com Website:
http://www.dourowalks.com
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia;

Caminhadas na região do Douro, acompanhadas por um guia
local que cuidará também de o introduzir na cultura e modos de
vida. Piqueniques, degustação de vinhos e prova de produtos da
região completam a nossa oferta.

Telefone: +351 913 869 223
E-mail: portugalonaplate@gmail.com Website:
http://www.portugalonaplate.com
Horários:
10:15 - 14:00 / 18:00- 10:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade intelectual; Competências
de atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade intelectual;

Venha connosco explorar Lisboa através da nossa rica
gastronomia. Prove comida genuína e fique a conhecer
restaurantes e lojas tradicionais, acontecimentos históricos que
marcaram a cultura Portuguesa e um leque de produtos e
ingredientes que caracterizam a nossa gastronomia. Os nossos
passeios guiados têm como foco a influencia da gastronomia
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Portuguesa no mundo.
Venha descobrir as exportações portuguesas dos séculos XV e
XVI para o Japão (tempura) e India (Vindaloo, Samosa), a forma
como os doces conventuais do século XVIII se relacionam com o
engomar das hábitos dos religiosos, e como os novos cristãos
(judeus ‘convertidos’ ao cristianismo no século XV) inventaram
uma verdadeira delicia ao substituir carne de porco por aves nos
tradicionais chouriços fumados Portugueses, ou como o vinho do
Porto começou como uma forma de preservar vinho de mesa no
século XVII nas longas viagens para Inglaterra.
Com os nossos passeios ficará a conhecer as formas locais de
comprar comida, como pedir com mais sabedoria em
restaurantes ou como escolher alguns ingredientes para levar
para casa e se lembrar dos grandes sabores de Portugal.
Venha connosco descobrir as pérolas escondidas nos bairros
tradicionais de Lisboa e prove Portugal on a Plate!
Operamos passeios de manhã e à tarde com duração
aproximada de quatro horas que incluem 7-8 paragens de
degustação.

Lisboa Região
Alcochete
Alcatejo

Dayanissima Tours

Morada: Câmara Municipal de Alcochete - Posto de
Turismo Largo da Misericórdia 2890-025 Alcochete
Telefone: +351 234 86 55 Fax: +351 234 86 95

Morada: Praceta José Cardoso Pires,28 2755-077
Alcabideche / Cascais
Telefone: +351 919 449 047

E-mail: postoturismo@cm-alcochete.pt Website:
http://www.cm-alcochete.pt

E-mail: dayanissimatours@gmail.com

Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco;
Faça um passeio no Rio Tejo, ao longo de toda a zona ribeirinha
desde Alcochete até Lisboa, na embarcação "Alcatejo".
Construída em Aveiro na década de 1940 para ser utilizada no
Rio Tejo, foi recuperada pela Câmara Municipal de Alcochete em
1987 que a preservou e disponibilizou para passeios no rio.
Durante as viagens turísticas de recreio e lazer, conheça
também as características das embarcações de outrora e das
antigas práticas de navegação.

Horários:
09:00 / 19:00;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Passeios turísticos de carro com guia intérprete por todo o país;
passeios de barco em Cascais.

A Alcatejo é utilizada em diversas festas tradicionais, como na
procissão noturna por mar em honra de Nossa Senhora da Vida
que se realiza durante as Festas do Barrete Verde e das Salinas
de Alcochete, nas festas de São Pedro do Montijo ou nas festas
de Nossa Senhora da Boa Viagem na Moita.
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Almada
Guia Dinâmico, Lda

Lisbon a love affair

Morada: Rua Antero de Quental, 46 - 2º Esq. 2800-261
Almada
Telefone: +351 968 179 013 - 914 014 218 - 962 692 590
Fax: +351 21 088 68 41
E-mail: guiadinamico@sapo.pt

Morada: Praça Gil Vicente, 2 2800-096 Almada

Outras Informações:
Registo Nº : 101/2009;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Somos uma empresa de Animação Turística que tem como
objetivo visitas guiadas e passeios turísticos com transporte
personalizado. Visitas guiadas por todo o país em inglês, alemão
e português.

Telefone: +351 916 792 280
E-mail: rossycri@hotmail.com Website: http://lisbon-alove-affair.com
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

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
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios Aéreos; Turismo
Equestre;

A SouthTagus Tours cria e desenvolve novos conceitos de
animação turística adaptados ao interesse de todos que
procuram disfrutar das experiências e sabores da região de
Almada, bem como e Portugal, um país extraordinário ao nível
paisagístico, gastronómico, e com uma localização geográfica
única.

Tuk Tuk
Morada: Cacilhas / Almada
Telefone: +351 938 991 950
E-mail: a.rochapeixoto@sapo.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

Estás planeando uma viagem à Portugal? Queres conhecer os
lugares mais autênticos e viver uma experiência inesquecível
descobrindo os lugares mais escondidos e mais originais?
Então escolhe um dos nossos tours e comece essa aventura:
história, comidas, fado, literatura, tradição…escolha o seu tour e
viva connosco uma experiência autêntica.

Superstitio
Morada: Quinta da Raposeira, lote 158
Trafaria
Telefone: +351 936 367 501

2825-898

E-mail: geral@superstitio.pt Website: http://www.superst
itio.pt;http://www.facebook.com/superstitio
Outras Informações:
Registo Nº : 163/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Os Trilhos Místicos não são simples visitas turísticas mas
pequenas formações efetuadas no próprio local, promovendo
património abandonado, lembrando lendas, tradições e culturas
já perdidas no tempo.
Muitos destes locais religiosos não estão acessíveis ao grande
público e não se encontram facilmente, alguns destes locais não
possuem guias preparados e formados na área da religião; desta
forma os Trilhos Místicos permitem visitas únicas orientadas
permitindo um contacto direto com outras religiões.

Passeios de Tuk Tuk, visite o concelho de Almada

Amadora
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abc Travel

Bruno J. S. Monteiro (NeoPortugal Tours)

Morada: Praceta Coelho Seabra, 4 2720-109 Damaia /
Amadora
Telefone: +351 918 206 330 / 918 843 616

Morada: Rua Vice Almirante Azevedo Coutinho, 24 - 2º
Direito2700-843 Amadora
Telefone: +351 963 606 616

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

E-mail: brunojmonteiro88@gmail.com

Outras Informações:
Transporte de ciclistas e respectivas bicicletas em atrelado
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio; Passeios
Aéreos; Turismo Equestre;

A abc Travel é uma agência que privilegia o contacto com os
seus clientes para dar a conhecer Portugal de uma forma
simpática, com qualidade e pontualidade.
Nós fazemos circuitos turisticos por todo o Portugal.

Horários:
8:00 / 19:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

https://neoportugaltours.negocio.site/
O melhor de cada viagem para um cliente satisfeito
Desenvolvimento de Tours de natureza turística com base no
Património, Cultura, História, Arte e outros assuntos que são
úteis para dar a conhecer e descobrir os encantos, fatos,
realidades e tradições, para conhecer e explorar através História
e cultura do veículo a motor de Portugal.

Na abc Travel temos tours já formatados mas fazemos
programas sob medida.
Oferecemos ainda a possibilidade de passear de veleiro para
observar Golfinhos, fazer saltos de pára-quedas, passeios a
cavalo, passeios de comboio, passeios gastronómicos e de
enoturismo, passeios de balão de ar, bem como todo o tipo de
destinos e circuitos que nos for solicitado.

Lisbon Anibal Tours

Nós fazemos ainda tours a pé, tours de bicicleta e tours de
scooter.

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade visual;

Knight Riders Tourism
Morada: Avenida Madame Ccurrie, 29 - 5B 2720-111
Amadora
Telefone: +351 915 56 6639

Morada: Rua Elias Garcia, 222700-327 Amadora
Telefone: +351 966 492 717
E-mail: anibal.r.almeida@hotmail.com

E-mail: knight.riders.tourism@hotmail.com Website:
http://www.knight-riders-tourism.pt/

Viagens e circuitos turísticos, de Norte a Sul de Portugal.

Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

On Tours Portugal

Somos uma equipa que prestamos serviços de Tour e Transfers.
O nosso objetivo e proporcionar um atendimento personalizado e
descontraido de modo a aproveitar a sua visita ou percurso da
melhor maneira possivel.

No Map Tours
Morada: Rua da República da Guiné Bissau, 2 4ºB2720-497 Amadora
Telefone: +351 930 548 887
E-mail: info@nomaptours.com Website: http://www.noma
ptours.com;http://www.facebook.com/nomaptours
Outras Informações:
Registo nº: 412/2014
TIPOS DE TOUR: Cultural, histórico, temático, geral,
gastronómico, fotográfico, religioso, museus, compras.
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio; Turismo
Equestre;

Há muitas formas de visitar Portugal… No Map Tours oferece-lhe

Morada: Praceta Carolina Simões, 1 - 3ºF 2700-165
-Amadora
Telefone: +351 913 558 432
E-mail: ontoursportugal@gmail.com Website:
https://www.ontoursportugal.net/
Horários:
24h;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

On Tours Portugal é uma empresa turística fundada em 2017
com um grande leque de serviços como: Tours privados, eventos
empresariais, transferes, atividades e experiências turísticas.

Yellow Cab TT Tours, Unipessoal Lda.
Morada: Trav. da Ordem Militar Hospital, 10-A 2700-626
Amadora
Telefone: +351 96 585 61 69 / 21 243 44 34
E-mail: geral@yellowcabtttours.pt Website:
http://www.yellowcabtttours.pt
Outras Informações:
Registo nº: 119/2013

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

47/125

a inesquecível! Descubra connosco os recantos de Lisboa, a
mística Sintra, vinhas cénicas, castelos medievais. Os
restaurantes mais típicos, as adegas mais genuínas.
Somos uma equipa de guias locais, profissionais e licenciados.
Temos tours privados e em pequeno grupo em português, inglês
e espanhol, em viaturas climatizadas ou a pé.
Estamos à sua espera... Venha daí!
DESTINOS: Lisboa, Sintra, Cascais, Arrábida, Fátima, Évora,
Costa Vicentina, Algarve, Porto, Douro, Aveiro, Coimbra,
Alentejo, Vilas Históricas e Serra da Estrela.

PTTravel - Travel Services
Morada: Av. Combatentes Grande Guerra, 13,4º Dt.
2700-207 Amadora
Telefone: +351 962 606 618 Fax: +351 214 945 507
E-mail: info@pttravel.pt; mariomonteiro@pttravel.pt
Website: http://www.pttravel.pt
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade visual;

Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Outras Atividades; Enoturismo e
Gastronomia;

A Yellow Cab TT Tours foi iniciada por gosto a natureza e nossas
origens, projectada com base na experiência de serviço ao
turismo.
Entendemos a necessidade de bem servir e proporcionar uma
excelente aventura ao conhecimento no que melhor temos em
Portugal: Historia || Gastronomia || Mar || Paisagens.
Decidimos promover uma maneira diferente de mostrar o que
sabemos e temos, através de um passeio junto a natureza onde
o encanto e conhecimento predominam acompanhados de uma
amostra das nossas comidas tradicionais.
Estamos certos de que tudo faremos para proporcionar um
momento inesquecível em que conheça historia, praias e
paisagens de perto.
Passe o dia connosco , deixe-se levar pela aventura e animação
obtendo uma experiência única.

Desde o inicio da sua actividade em 1998, que PTTravel.pt,
coloca à disposição dos seus clientes o mais alto grau de
profissionalismo com elevada distinção e qualidade.
Apoiada em excelentes profissionais, com formação na Escola
Superior de Turismo do Estoril, continuamos a trabalhar hoje
preparando o amanhã, na perspectiva de satisfazer sempre os
padrões de exigência de quem nos procura.
É com orgulho que representamos uma empresa que se vem
afirmando neste segmento de transportes personalizados.
A nossa empresa colabora nas seguintes áreas:
Agências de Viagens e Empresas nacionais e internacionais,
Embaixadas, Organismos oficiais e Particulares. Efectuamos
Rotas temáticas e outros percursos de descoberta do
património (por exemplo, rota do megalitismo, do romano, do
freco, gastronomicas, de vinhos, de queijos, de sabores, de
arqueologia industrial), visitas guiadas a museus, monumentos
e outros locais de interesse patrimonial.
Todos os nossos tours são personalizados á sua medida.

Barreiro
PrestigeTours.pt
Morada: Rua Gil Eanes, 4 – 1° Dt°2835-437 Lavradio
Telefone: +351 916 548 185 / 916 652 250
E-mail: info@prestigetours.pt Website:
http://www.prestigetours.pt
Outras Informações:
Serviço de Transporte Turístico personalizado e privativo até 6
pessoas.
PrestigeTours.pt é uma agência que privilegia o contacto com os
seus clientes com Slow Tours, para dar a conhecer Portugal com
Excelência & Glamour.
Fazemos circuitos turísticos de Norte a Sul de Portugal, tours de
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bicicleta no Norte e para Santiago de Compostela.
PrestigeTours.pt propõe tours à medida ou então é só escolher
um já definido.
Oferecemos ainda a possibilidade de cruzeiros românticos em
veleiros, ou para observar Golfinhos, passeios a cavalo, passeios
de comboio, passeios gastronómicos e de enoturismo, bem como
todo o tipo de destinos e circuitos que nos for solicitado
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Turismo Equestre;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora; Competências de
atendimento: Incapacidade motora;

Serviço de Transporte Turístico personalizado e privativo para
até 6 pessoas.

Cascais
Happybike® Portugal

LucasBus - Transportes Personalizados

Morada: Rua Manuel Francisco, 3 - Apartamento
1042645-558 Alcabideche
Telefone: +351 966 745 077

Morada: Rua Cesaltina Fialho Gouveia, 703 - Edificio
Jomavipe Business Center 2765-038 Cascais
Telefone: +351 926 353 470

E-mail: happybikelisboa@gmail.com Website:
http://www.happybike.pt

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

Outras Informações:
Registo: 284/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Outras Informações:
Registo nº 126/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Happy Transport: passeios, visitas, animação, festas,
aniversários, despedidas, eventos, team building, promoção

Moto Travel Tours
Morada: Rua António Gilberto de Andrade, Bloco C - Nº
47-A - Loja C 2750-841 Cascais
Telefone: + 351 211 992 772 Fax: + 351 211 992 771

A LucasBus encontra-se sediada no distrito de Lisboa (Cascais) e
dedica-se à prestação de serviços de transporte/mobilidade
totalmente personalizados, à medida de cada cliente. Destacamse os seguintes serviços: Transfer; Ocasional (passeios turísticos
& tours personalizados; eventos desportivos e culturais; feiras e
congressos; jantares, festas e saídas nocturnas; outros); e Sénior
(consultas e tratamentos médicos; passeios de lazer e compras;
eventos desportivos e culturais; outros).

E-mail: info@mototraveltours.com Website:
http://www.mototraveltours.com
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora;

De motociclistas para motociclistas:
Mais do que guias de viagem somos motociclistas, sabemos o
que é preciso, os melhores caminhos a percorrer, onde provar as
iguarias regionais e quais os melhores locais para passar a noite.
Por isso mesmo reunimos uma infra- estrutura flexível e à
medida das necessidades dos motociclistas viajantes.
Criámos a Moto Travel Tours a pensar em todos os que aliam o
gosto de viajar de moto ao espírito de aventura. Organizamos
toda a viagem, incluindo o alojamento, transporte e
repatriamento das motos. Os Tour Leaders Moto Travel Tours

My Way Tours
Morada: Rua Ilha de S. Jorge, 94 - 1º D. 2775-801
Carcavelos
Telefone: +351 919 237 021
E-mail: carlacarita@gmail.com Website:
http://www.mywaytours.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 420/2010
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Planeamento e realização de tours privados para pequenos
grupos. Serviço personalizado, à medida, onde a informação
turistica é aliada à condução; sendo o motorista também um
guia oficial.
Desenvolvemos de acordo com interesses dos clientes itinerários
que incluam as seguintes vertentes; Vinhos e gastronomia,
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acompanham-no em todo o percurso, assim como em carro de
apoio (se solicitado). As nossas viagens são feitas em grupo, com
um número limitado de participantes. Pode apresentar o seu
grupo fechado ou simplesmente inscrever-se para uma aventura.
Uma coisa é certa, todos terão o mesmo objetivo: divertirem-se
e, quem sabe, concretizarem alguns sonhos!

Herança árabe-moura, Presença judaica, Tours históricos e
culturais, Artesanato, Parques naturais, Património monumental
e Mundial, Feiras e romarias, Peregrinações, Percursos a pé,
Passeios na natureza ou outros temas inovadores que nos
proponham tais como aulas de cozinha tradicional portuguesa
com componente histórica ou apanha da azeitona.

Portugal by Sail

PORTUGALTRAVEL

Morada: Rua Sebastião José de Carvalho, 157 - 1º
2750-483 Cascais
Telefone: +351 934 306 005 /06

Morada: Rua das Papoilas. 1302750-757 Cascais

E-mail: info@portugalbysail.com Website:
http://www.portugalbysail.com
Outras Informações:
Registo nº: 306/2015
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco;

Passeios de barco no Tejo e em Cascais. Uma oportunidade única
de conhecer, e fotografar, duas das mais belas localidades de
Portugal.

ReadySetGo - Tours and Transfers
Morada: Cascais
Telefone: +351 966 335 142
E-mail: geral@readysetgo.pt Website:
http://readysetgo.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

ReadySetGo - Tours and Tranfers é uma agência de animação
turística especializada no transporte de passageiros para
realização de passeios turísticos e transfers com motorista
privado credenciados pelo RNAAT.
Oferece um serviço de qualidade diferenciada, com viaturas de
gama superior que lhe proporcionam uma viagem cómoda e
confortável por todo o território continental português e, para
além dos tours que propomos no nosso site dispomos de um
serviço totalmente flexível e adaptável aos seus interesses e
horários, pois sabemos que cada cliente é único!
Criamos o tours dos seus sonhos para que possa disfrutar e
apreciar o que Portugal tem de melhor.

Tourk
Morada: Rua Capitão Avelino de Andrade, 6-2º esq
2775-550 Carcavelos
Telefone: +351 933 304 520
E-mail: tourk.lisboa@gmail.com
Outras Informações:
Fazemos tours em festas temáticas e casamentos
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade intelectual;

Lisboa, Ulisses chamou-lhe Olissipo que significa porto

E-mail: kari.sommerfeldt@portugaltravel.com.pt Website:
http://www.portugaltravel.com.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas;

PORTUGAL TRAVEL alia de forma impar a experiência,
conhecimento e paixão por Portugal, transformando-a desta
forma na melhor escolha enquanto “ Destination Management
Company”.
São longos os anos a trabalhar no setor do turismo direcionados
para o mercado Escandinavo, que permitiram um conhecimento
profundo sobre o pais, e que vai de encontro a cada um dos
nossos clientes de forma pessoal e única.
Oferece e organiza estadias e eventos pensados para satisfazer
- e surpreender - cada cliente, sejam empresas, companhias,
associaçoes ou individuais. Com qualidade e segurança escolhe
e propõe atividades, circuitos e visitas guiadas de acordo com os
desejos, necessidades e especificidades de cada um.
Todas as atividades são acompanhadas por guias e tourleaders
profissionais nos idomas: Norueguês, Sueco, Dinamarquês ou
Inglês.
“ Venha Descobrir Portugal: O melhor souvernir será sempre a
experiência vivida."

Rogue Agent Tours
Morada: Praça do Junqueiro, 3-B2775-597 Carcavelos
Telefone: +351 966 866 081
E-mail: rogueagent@rogueagent.biz
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Circuitos Turísticos; Enoturismo e
Gastronomia; Passeios Aéreos;

Turituga Tours
Morada: Av. Dr. Manuel Ricardo Espirito Santo Silva Nº
34 3º A 2750-748 Cascais
Telefone: +351 913 671 215 / 932 787 818
E-mail: turitugatours@gmail.com Website:
http://www.turituga.pt
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Criada em 2015 Turituga Tours tem como missão o Dar a
conhecer Portugal, proporcionado aos seus clientes a
possibilidade de usufruírem dos costumes, gastronomia,
percurso turísticos, mercados, cultura e produtos locais e não
menos importante: a convivência com as populações locais.
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encantador. São mais de 1000 anos de história que te vão ser
apresentados, anda conhece-los nos nossos tours de tu tuk!

Wonderful-Wine
Morada: Ed. Alvorada, Av. 25 de Abril, 672-2º 2750-512
Cascais
Telefone: +351 937 854 180

Dispomos, de um serviço 24 horas, para transporte de
passageiros e tours em todo o território continental. Contamos
com viaturas 5 a 9 lugares, equipada com ar condicionado,
frigorífico, wi-fi, som bluethoth, com equipa sempre presente
para trocar e partilhar as experiências e conhecimentos criando
um ambiente descontraído.

E-mail: travel@wonderful-wine.com Website:
http://www.wonderful-wine.com
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

O Wonderful-Wine é um conceito de viagem que o leva às
adegas mais especiais, aos melhores restaurantes e tascas,
magnificas paisagens e experiências.
A nossa equipa alia a experiência e o conhecimento de cerca de
uma década de trabalho no setor vitivinícola aos mais recentes
meios de comunicação. Aliamos uma forte presença online a um
serviço personalizado de criação e implementação de programas
que têm no vinho o seu denominador comum.
Os nossos tours combinam vinho com gastronomia, história,
cultura, divertimento e momentos inesquecíveis para sentir
Portugal!

Ericeira
Smarttours

Vintage Tours Portugal

Morada: 2655 Ericeira

Morada: Rua da Bela Vista, 24 2655-333 Ericeira

Telefone: +351 261 863 859 / 962 441 549

Telefone: +351 964 139 941

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

E-mail: vintagetoursportugal@gmail.com Website:
http://vintagetoursportugal.com

Outras Informações:
Registo nº: 230/2014
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Passeios Aéreos; Turismo Equestre;

Outras Informações:
Registo nº: 293/2013
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

A Smarttours é um operador turístico especializado em passeios
turísticos privados, com sede na Ericeira.
Oferecemos desde tours de meio-dia pelo Concelho de Mafra e
seus locais mais emblemáticos, a tours de dia completo com
variados destinos como Lisboa, Sintra e Cascais, Arquipélago das
Berlengas ou mesmo observação de golfinhos em Setúbal,
mostrando sempre o melhor que cada região têm para oferecer.
Oferecemos ainda um serviço de tours personalizados, à medida
de cada cliente, sempre com o objectivo de prestar um serviço à
medida, que supere as expetativas.

Na Vintage Tours Portugal adoramos viajar, disfrutar das nossas
paisagens únicas e descobrir o que há de mais caraterístico na
nossa História e Cultura. Viver a cultura de surf, sentir a
liberdade de procurar ondas perfeitas no melhor spot do dia ou
simplesmente passear à beira-mar. Sem luxos, sem pressas,
descontraidamente. Sinta o ruído explosivo destes motores
clássicos e viaje no tempo. Apanhe a nossa boleia...
CULTURAL TOURS: Lisboa / Sintra / Cascais / Mafra / Óbidos SURF
TOURS: Ericeira / Sintra / Cascais / Peniche / Nazaré
VINTAGE EXPERIENCES: Sunset Yoga / Picnic Vintage / Tours
Vinícos

Temos como prioridade, proporcionar bem estar e conforto,
antes, durante e depois de cada passeio, apostando num serviço
personalizado adaptado às preferências de cada um, oferecido
por uma equipa de profissionais especializados.

Wonder Van
Morada: Praceta Vale de Janeiro, 23 2655-415 Ericeira
Telefone: +351 910 225 257
E-mail: wondervvan@gmail.com Website:
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https://www.visitportugal.com/en/http/www.wondervan.p
t
Horários:
24H00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

A Wonder Van é uma empresa de Tours turisticos e aluguer de
carros situada em Sintra e na Ericeira. Esta, surge com o objetivo
de oferecer aos seus clientes uma nova experiência de Tours,
viagens e eventos a bordo de um carro clássico. Para quem
passa férias ou simplesmente para quem pretenda passear, a
Wonder Van disponibiliza o serviço de aluguer de carros, motas e
carrinhas emblemáticos dos anos 60.
Estes carros marcaram a história e são uma excelente solução
para quem pretende um tour diferente ou alugar um carro para
passear ou para fazer parte de um evento. Podes inclusivamente
alugar uma carrinha com cama e partir à aventura por tua conta!
Para além do serviço de aluguer de carros, a Wonder Van tem
igualmente à disposição o serviço de transportes personalizados,
passeios turísticos de jeep, transfers para o aeroporto de Lisboa
e tours turísticos à tua medida!
A Ericeira é um excelente local para passar férias e está numa
zona geográfica que permite facilmente o acesso a Lisboa,
Sintra, Cascais, Torres Vedras e Mafra. A Vila Turística da Ericeira
situa-se a 35 Km a Noroeste do centro de Lisboa, a 18 Km de
Sintra e 8 Km de Mafra. Esta, conta atualmente com cerca de
10.000 habitantes locais e cerca de 12 km² onde encontrarás o
local ideal para as tuas férias! Praia, sol, animação noturna e
locais para passear não faltam nesta vila. Sintra, só por si, é
considerada um dos locais mais românticos da Europa e conta
com uma grande variedade de castelos, monumentos, jardins e
praias para explorar.
Assim, a Wonder Van organiza diferentes Tours com partidas
desde Sintra, Cascais, Ericeira, Mafra e Lisboa e leva-te onde
quiseres a bordo de um dos seus carros clássicos!
Escolhe a tua Tour e parte à aventura com a Wondervan!

Lisboa
Aerobus
Morada: Carristur Av. Dr. Augusto Castro 1950-082
Lisboa
Telefone: +351 21 361 30 93 Fax: +351 21 361 30 52
E-mail: yellowbus@carristur.pt Website:
http://www.yellowbustours.com
Outras Informações:
Registo Nº : 2308
Horários: Linha 1 City Center: cada 20 min, das 21:00 cada 30
min. Aeroporto - Cais do Sodré 7h00 - 23h00, Cais do Sodré Aeroporto 7h45 - 22h30 Dias úteis, 7h30 -23h00 Sábados,
Domingos e Feriados. Linha 2 Financial Center Av. José Malhoa a cada 30 min. Aeroporto - Av. José Malhoa Sul 7h30 - 22h00, Av.
José Malhoa Sul - Aeroporto 8h00 - 22h30 Preço: Bilhete de 24h:
3,50? , Ida e Volta 5,50?;

AGIC-Associação Portuguesa dos Guias-Intérpretes
e Correios de Turismo
Morada: Rua Alexandre Herculano, 19 1250-008 Lisboa
Telefone: +351 93 110 85 40
E-mail: info@agicportugal.com;
booking@agicportugal.com Website:
http://www.agicportugal.com
Outras Informações:
Membro da Associação de Turismo de Lisboa e WFTGA (World
Federation of Tourist Guide Associations)
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

A Associação Portuguesa dos Guias-Intérpretes e Correios de
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Caraterísticas e Serviços:
Outras Atividades;
O Aerobus é a melhor forma de deslocar-se de/e para o
aeroporto. Com ligações regulares diárias, este serviço assegura
a ligação entre os principais pontos da cidade, o terminal
Rodoviário de Sete Rios, e Ferroviários de Entrecampos e Cais do
Sodré.

Alfacinha LX

Turismo (AGIC) é uma associação profissional que representa
profissionais de informação turística nas categorias de GuiaIntérprete e Correio de Turismo. A AGIC diponibiliza profissionais
a visitantes individuais e grupos para os seguintes serviços:
Circuitos nacionais; Visitas locais; Visitas a pé; Visitas culturais e
temáticas; Visitas para grupos escolares; Visitas personalizadas;
Acompanhamento de grupos no estrangeiro; Colaboração na
organização de congressos, eventos e incentivos

Telefone: +351 924 042 059

ALLA SCOPERTA DI LISBONA - Visite guidate in
italiano

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

Telefone: +351 912 167 948

Morada: Rua de Manhiça, lt 468 - 7º dto 1800-245 Lisboa

Horários:
09:00 - 20H00;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Alfacinhas é o nome que se dá aos que nascem em Lisboa e
conhecem a cidade como a palma da sua mão. Alfacinha LX
mostra os segredos de Lisboa e revela aos visitantes o charme e
a originalidade desta cidade feita de camadas de história.

Morada: 1400-041 Lisboa
E-mail: info@ilmioportogallo.it Website:
https://www.ilmioportogallo.it/centro-storico.html
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

UM PASSEIO EM ITALIANO À DESCOBERTA DE LISBOA
Uma visita guiada no centro histórico, para descobrir em italiano
uma Lisboa mais verdadeira e fascinante, fora dos circuitos mais
óbvios, indo atrás de temas singulares: Matteo Gabellieri, italiano
em Lisbona desde 1998, estará ao vosso lado num passeio de
cerca de 3 horas, apresentando e desvendando secretos sobre
alguns dos temas mais interessantes e característicos de Lisboa,
num percurso urbano de que não se esquecerão muito
facilmente…

Amoreiras 360º Panoramic View
Morada: Av. Engº Duarte Pacheco1070-103 Lisboa

Auto Táxis Serra D' Arga, Lda

Telefone: +351 21 381 02 00

Morada: Rua do Guarda-Mor, 27 - 1.º 1200-681 Lisboa

E-mail: info@amoreiras360view.com Website:
http://www.amoreiras360view.com

Telefone: +351 213 902 934 Fax: +351 213 903 293

Horários:
4 julho-31 agosto: 2ª feira a 6ª feira e fins de semana:
10:00-22:00;
1-30 setembro: 2ª feira a 6ª feira: 10:00-12:30 |
14:30-22:00; Fins de semana: 10:00-22:00;
1 outubro-30 dezembro - 2ª feira a 6ª feira: 10:00-12:30 |
14:30-18:00; Fins de semana: 10:00-18:00.
Horário de funcionamento do Amoreiras Shopping Center:
10:00-23:00;

Localizado num edifício emblemático, no complexo do Amoreiras
Shopping Center, num dos pontos mais altos da cidade, o
miradouro permite aos seus visitantes desfrutarem de uma vista
única de Lisboa.
Do Miradouro Amoreiras 360º Panoramic View é possível
alcançar todas as perspetivas da cidade, as suas sete colinas, o
casario, o rio Tejo e os principais monumentos, entre outros
pontos de interesse.
Visite-nos e partilhe em #amoreiras360view

Betta Lisbon Tours & Airport Shuttle
Morada: Rua Eugénio de Castro, 4 - 1º esquerdo
1700-182 Lisboa
Telefone: +351 963 840 040
E-mail: info@betta.pt Website: http://www.betta.pt
Outras Informações:

E-mail: falmeida@taxisarga.pt Website:
http://www.taxisarga.pt
Outras Informações:
Registo nº: 27/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Efetuamos o seu transporte personalizado em viaturas de luxo
para o destino que pretender em Portugal ou para o estrangeiro
com comodidade e segurança. Os nossos serviços incluem
a realização de Tours, Circuitos Turísticos e Transferes. Os
nossos motoristas têm as mais altas qualificações profissionais.

Bode Expiatório Ldª.
Morada: Rua São Ciro 41 A

1200-830 Lisboa

Telefone: +351 213 943 460 / 961 822 202
E-mail: info@bode-expiatorio.com Website:
http://www.bode-expiatorio.com
Outras Informações:
Alvará Nº : 15/2004;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas;
Organização de visitas guiadas e eventos mistério.

Buggy Tour
Morada: Rua da Madalena, 1681100-324 Lisboa
Telefone: +351 960 285 502
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Registo nº: 140/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Circuitos a pé ou visitas guiadas, Sintra, Cascais, Óbidos, Évora,
Setúbal, Arrábida, Sesimbra, Nazaré, Fátima, Coimbra, entre
outros destinos à escolha. Degustação e Gastronomia Regional.
Enoturismo com provas de vinho e azeites. Passeios privativos
ou em grupo.

Bomdia Lisboa
Morada: Rua Cecilia de Sousa, 75 - r/c Dto.
Lisboa
Telefone: +351 964 242 703 / 916 716 751

1200-100

E-mail: info@lisbonbuggytour.com Website:
http://www.lisbonbuggytour.com
Outras Informações:
Registo nº: 469/2014
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos;

Somos uma empresa de circuitos turisticos que de uma forma
divertida pretende dar a conhecer a cidade de Lisboa e a magia
dos seus bairros. Para tal dispomos de carros do tipo buggy, de 2
lugares, automáticos e fáceis de conduzir que pelas suas
carateristicas lhe permitirão chegar onde outros não chegam e
proporcionar-lhe uma experiencia única na cidade das sete
colinas.

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

Caravel on Wheels

Outras Informações:
Registo Nº : 238/2012;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
O BOMDIA LISBOA traduz-se na paixão de duas pessoas por
Lisboa: a Charlotte e o David, uma francesa e o outro norueguês.
Conhecemo-nos em Lisboa, vivemos em Lisboa e acima de tudo
amamos Lisboa e queremos partilhar os seus segredos e
tesouros.

Telefone: +351 215 955 155

Juntámos todo o nosso conhecimento e experiência e criámos 7
atividades que pode partilhar e aproveitar durante a sua estadia
aquí, nesta cidade encantadora.
Estas atividades são uma combinação única de pensamentos e
sonhos do BOMDIA Lisboa e fornecedores locais experientes de
tradições.
Oferecemos 7 atividades: uma Caça ao Tesouro, uma Prova de
Vinhos, uma aula de Desenho pela cidade, uma aula de barco à
Vela, uma aula de Culinária Portuguesa, Pintura de Azulejos e
uma aula de Língua Portuguesa.
Todas as nossas atividades são dadas em inglês. Estão
desenhadas para que sejam estimulantes e divertidas e uma
forma excelente de desenvolver novas competências enquanto
se conhece a capital de Portugal.
Não existe limite de idades: o importante é que esteja curioso e
com fome de aprender coisas novas!
O BOMDIA Lisboa também organiza tours feitos à medida para
pessoas individuais ou grupos. Podemos organizar atividades
para um certo número de pessoas, numa data concreta. Em
adição às nossas 7 atividades nas quais se pode inscrever
através do site www.bomdia-lisboa.com, também organizamos a
sua estadia para grupos ou pessoas individuais, e temos
experiência em guiar grupos tanto em Lisboa como fora da
cidade. Falamos Francês, Norueguês, Holandês, Sueco, Espanhol
e Inglês.
Esperamos que goste do nosso site, que se sinta tentado a
reservar uma ou mais atividades connosco, e acima de tudo que
disfrute da sua estadia em Lisboa com uma mente aberta e
ousada.

Carapau de Corrida
Morada: Praça dos Restauradores - Em frente a hard rock
café1170-249 Lisboa
Telefone: +351 918 348 899
E-mail: carapaudecorridatuk@gmail.com Website:

Morada: Rua do Comércio1200 -300 Lisboa
E-mail: contact@caravelonwheels.com Website:
http://www.caravelonwheels.com
Horários:
09:00 - 19:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Entra a bordo de uma caravela do século XV e navega pelas ruas
de Lisboa!
Caravel on Wheels é o único tour histórico, guiado por vídeo da
cidade de Lisboa que relata a nossa história desde a ocupação
romana à Lisboa atual.
Passa por 15 dos 20 pontos de interesse de Lisboa mais famosos
no Tripadvisor e mais de 70 minutos de filmes relevantes,
profissionais e surpreendentes sobre a cidade. Num circuito de
1h45m esta viagem única passa pelos bairros antigos de
Mouraria e Alfama, pela famosa Baixa Pombalina, pelo Chiado,
Bairro Alto e Príncipe Real e percorre toda a zona de Belém,
passando pelo Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém e Padrão
dos Descobrimentos.
É só escolher a sua língua e entrar a bordo da nossa Caravela
sobre rodas, com locuções em Português, Inglês e Espanhol.
Vem ter connosco à nossa paragem na Rua do Comércio e
prepara-te para zarpar e aprender muito mais sobre Lisboa!

City Expedition, Lda
Morada: Av. D. João II, 82 4B 990 - 306 Lisboa
Telefone: +351 915 258 966
E-mail: info@cityexpedition.pt Website:
http://www.cityexpedition.pt
Horários:
09:00 - 21:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual,
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https://carapaudecorridatuk.wixsite.com/website
Horários:
09.00 / 22.00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Sobre a Carapau de Corrida
Lisboa está a fervilhar de movimento, de dinâmica e de energia.
Estamos a vivenciar tempos de mudança onde o turismo se tem
evidenciado como nunca.
É aí que surge a Carapau de Corrida, uma empresa jovem, com
ambição e diferenciadora.
Lisboa tem uma história milenar mas não só, tem 7 colinas, tem
sol, tem mar, tem gastronomia, tem tradição e é com esses
pressupostos que a Carapau de Corrida se pretende diferenciar
do mercado já existente. Este casamento entre Lisboa, o tuk tuk
e a nossa equipa fantástica vem proporcionar uma experiência
única e memoravel. Venha sentir e viver Lisboa!

Carpe Vinum - Eventos com Aroma
Morada: Apartado 19 0541991-901 Lisboa
Telefone: +351 21 015 67 52 / +351 91 870 82 91 Fax:
+351 21 847 36 76
E-mail: info@carpevinum.pt Website:
http://www.carpevinum.pt
Outras Informações:
Alvará Nº : 31/2005;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;
Organização de visitas a quintas, adegas e caves para provas de
vinho.

CosyTour
Morada: Rua Almeida e Sousa, 9, r/c 1250-064 -Lisboa
Telefone: + 351 929 274 204
E-mail: info@cosytour.com Website:
http://www.cosytour.com
Outras Informações:
Registo Nº : 78/2011;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Passeios Aéreos; Turismo Equestre;
Cosytour, especialista em construir férias tranquilas e
experiências maravilhosas.

Find Me Another Lisbon
Morada: Largo dos Trigueiros, nº 1 - Apartamento
V1100-611 Lisboa
Telefone: +351 917 8454 99
E-mail: info@findmeanotherlisbon.com Website:
http://findmeanotherlisbon.com
Outras Informações:

Incapacidade auditiva; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade auditiva, Incapacidade
intelectual;

Venha conhecer a nossa maravilhosa cidade, ou qualquer outro
ponto turistico em Portugal, com a garantia que terá não só o/a
melhor guia turistico/a, como um divertido amigo/a.O meio
ambiente é também uma das nossas preocupações, por isso
para a maioria dos nossos tours utilizamos véiculos 100%
eléctricos. Uma das nossas maiores preocupações é a sua
segurança! Todos os nossos colaboradores têm formação
adequada e experiência. Os nossos veículos são supervisionados
diariamente para estarem a funcionar na perfeição e com
segurança. Temos os nossos tuks 100% Eléctricos "Eco Friendly"
, silenciosos e zero emissões Poluentes. Temos os tuks a
combústivel para passeios mais longos (ex: Cascais, Sintra, etc).
E os nossos veículos ligeiros que permitem excursões até 6
pessoas por todo o nosso país (ex: Fátima, Porto, Algarve, etc),
com tecto panorâmico, confortável e com AC (ideal para longas
distâncias).

Eco Tuk Tours Lisboa
Morada: Travessa da Perreira, 16 1170-313 Lisboa
Telefone: +351 914 925 450
E-mail: info@ecotuktours.com Website: http://www.ecotu
ktours.com;http://www.facebook.com/ecotuktourslisboa
Outras Informações:
Registo nº 89/2013
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

A Eco Tuk tours é uma verdadeira experiência ecológica e
cultural. somos apaixonados por Lisboa e queremos mostrá-la a
todos os que a visitam de uma forma sustentável! utilizamos
veículos 100% eléctricos, os eco tuks, que nos permitem mostrar
o que a nossa cidade tem de melhor sem qualquer emissão
poluente. ao mesmo tempo mostramos o que faz de Lisboa um
local único, os bairros típicos, os segredos de Lisboa e as
histórias que a cidade conta em cada rua que o vão tornar em
mais um apaixonado pela nossa cidade!

Genuine Tours
Morada: Rua Dr. Joaquim Manso, 7 - 1ºdrt 1500-240
Lisboa
Telefone: +351 910 789 098
E-mail: reservas@genuinetours.pt Website:
http://www.genuine-tours.com
Outras Informações:
Registo nº: 517/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Vá num tour de um dia com a Genuine Tours e descubra Sintra,
Cascais, Fátima, Nazaré, Óbidos, Évora, Lisboa, o nosso Fado e
culinária entre muitas outras coisas. Pequenos grupos
acompanhados por um guia experiente e carismático que
conhece como ninguém as maravilhas do país. Também fazemos
circuitos privados personalizados de vários dias pelos locais mais
belos de Portugal incluindo as fabulosas ilhas da Madeira e
Açores.
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Registo nº: 345/2013
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

A melhor maneira de conhecer uma cidade é com a ajuda de
seus moradores: “Find Me Another Lisbon” é como um amigo
pessoal, que o leva a lugares onde os Lisboetas vivem.

Great Sailing Tours
Morada: Marina do Parque das NaçõesPasseio de
Neptuno1990-193 Lisboa
Telefone: +351 968 556 041 / +351 967 264 957

Tenha umas férias memoravéis, reserve já connosco e fique a
conhecer Portugal de uma forma única e genuína!

Happy Tours Lisbon
Morada: Rua Projetada à Calçada da Quintinha lote A-3,2
esq - Quinta da Bela Flor 1070-326 Lisboa
Telefone: +351 933 285 895
E-mail: info@happytourslisbon.com Website:
http://www.happytourslisbon.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Outras Atividades;

A Happy Tours Lisboa é um projeto criado em 2012 por dois
amigos de infância, com vasta experiência profissional nas áreas
do Turismo e da Qualidade e pretende aliar a qualidade e
segurança de um serviço profissional, com a informalidade de
uma viagem com amigos.

Venha velejar desde a marina do Parque das nações ao longo do
rio Tejo, em Lisboa.

O cliente pode prolongar ou acrescentar pontos de interesse
turístico no decorrer da sua viagem, nunca se sentindo
restringido ou limitado.

Imagine-se no deck de um veleiro com uma bebida na mão,
relaxando ao sol e admirando a paisagem e a água que o
redeiam.

Os nossos colaboradores estão preparados para lhe mostrar e
informar acerca das riquezas naturais, culturais e gastronômicas
do nosso belo país.

Existe algo melhor? Quer esteja à procura de um passeio
romântico ao pôr-do-sol a bordo de um veleiro, ou de uma
experiência divertida com amigos, Great Sailing Tours tem a
opção ideal para si.

Venha conhecer-nos, venha viajar com a Happy Tours Lisboa.

E-mail: info@greatsailingtours.com Website:
http://greatsailingtours.com

Helloboat
Morada: Cais Ribeira das Naus 1200-450 Lisboa

Quando uma brisa perfeita se combina com a vista fantástica de
Lisboa desde o rio Tejo, o que mais podemos pedir?
Junte-se a nós nesta experiência e aprecie os emblemáticos
simbolos da capital Portuguesa desde a água, durante um
passeio ao longo do rio Tejo.
Absorva o fantástico panorama das majestosas colinas e antigos
bairros de Lisboa ao longo do percurso.

Have a Wine Day Private Tours
Morada: Largo de Santa Marinha, 25 - 2º andar 1100-489
Lisboa
Telefone: +351 916 470 995 Fax: +351 218 863 643
E-mail: info@haveawineday.com Website:
http://www.haveawineday.com
Outras Informações:
Registo Nº : 55/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Especializada em enoturismo, A Have a Wine Day combina
excursões privadas para as principais cidades de Portugal
(Fátima, Óbidos, Sintra, Évora, Monsaraz, Batalha, Arrábida...)
com visitas a vinícolas e provas de vinho. Cada excursão é
privada e por isso pode ser adaptada e desenhada
especialmente para você e sua família. Venha provar os
melhores vinhos portugueses com a Have a Wine Day!

Inside Lisbon
Morada: Av. Forças Armadas, 95 - 3ºdto 1600-077
Lisboa
Telefone: +351 968 412 612 Fax: +351 21 191 45 45

Telefone: +351 913 322 554
E-mail: booking@helloboat.com Website:
http://www.helloboat.com
Horários:
09.00 / 22.00;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Circuitos Turísticos;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Junta-te a nós para um passeio único e rápido , descubra o
melhor de Lisboa com um bilhete para todo o dia ou junta-te a
nós para um inesquecível cruzeiro ao pôr-do-sol!

Jennyffer Souza, Unipessoal Lda
Morada: Rua Luis Sttau Monteiro, Lote C-1/1Dto1950-373
-Lisboa
Telefone: +351 960 199 455
E-mail: jsouza.unipessoal@gmail.com Website:
http://jsouzaunipessoal.wixsite.com/jsunipessoal
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade motora;

Nós levamos-te a qualquer lugar... só precisa de nos dizer!
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E-mail: info@insidelisbon.com Website:
http://www.insidelisbon.com

Keep it Local Tours

Outras Informações:
Registo Nº : 16/2003;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios Aéreos; Turismo
Equestre;
Inside Lisbon Tours - Passeios a pé - Visitas guiadas de carrinha
Sintra, Óbidos, Fátima e Arrábida. - Tours privados - Experiências
e Corporate Events

Telefone: +351 914 918 197

Morada: Calçada das Lajes lote 21, 2ºA 1900-293 Lisboa
E-mail: keepitlocaltours@gmail.com Website:
http://keepitlocaltours.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

João José Martins Ramusga
Morada: Rua Alfredo Roque Gameiro, 32 - r/c letra - B
1600-006 Lisboa
Telefone: +351 963 647 929
E-mail: privateryders@live.com.pt Website:
http://www.wix.com/privateryder/pt
Outras Informações:
Registo Nº : 161/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
Visitas Guiadas

Kilómetro Lisboa

Latitude's Essence
Morada: Rua Paul Harris 1600-251 Lisboa
Telefone: +351 938 164 042
E-mail: geral@essenciadalatitude.com Website:
http://essenciadalatitude.com/
Outras Informações:
Registo nº: 465/2015
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio; Turismo
Equestre;

Morada: Rua Feio Terenas, 231170-122 Lisboa
Telefone: +351 911 882 030
E-mail: info@kilometrolisboa.com Website:
http://www.kilometrolisboa.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora; Competências de
atendimento: Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Explora Lisboa a pé nas nossas visitas guiadas, 100% ecológicas,
e responsáveis com a cidade, com o seu património, e com os
seus moradores. Grupos com máximo 8 pessoas. Mostramos-te a
cidade com um outro olhar.

Lazy Flavors
Morada: Lisboa
Telefone: +351 918 263 437 / 966 070 177
E-mail: feedme@lazyflavors.com Website:
http://www.lazyflavors.com
Outras Informações:
Registo nº: 404/2014
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia;

EVITE os restaurantes e ambientes mais turísticos e DESCUBRA
os sabores de Portugal, novos e antigos, pela mão de quem cá
mora. SABOREIE especialidades únicas, e os produtos mais
frescos e autênticos. CONHEÇA quem os produz e DELICIE-SE
com a sua aplicação em receitas tradicionais ou modernas.
APRENDA tudo sobre os vinhos portugueses e a sua
harmonização com a comida. ENTREGUE-SE a uma equipa de
apaixonados pela comida e pelo vinho, que partilharão consigo a

Contamos Estórias que desvendam a paisagem!
Garantimos Excelência, Profissionalismo e Personalização.
Fazemos passeios por todo o país, de meio dia, um dia e vários
dias, consoante a sua disponibilidade.
Podemos adaptar os passeios às suas expetativas ou fazê-los à
sua medida, tendo em conta o tempo e orçamento de que
dispõe.
Revelamos a Essência de Portugal, a sua Cultura, a sua História,
a sua Arte e todos os aspetos que fazem deste um país único no
contexto Europeu.
Com milhares de anos de história e as fronteiras mais antigas do
Velho Continente, Portugal tem para oferecer uma riqueza
cultural ainda para muitos desconhecida. Vamos mostrar-lhe
essa riqueza e inebriar os seus sentidos com a diversidade e
beleza do nosso país.
Deseja conhecer Portugal? Terá de fazê-lo connosco! Os nossos
serviços incluem:
- Motorista/Guia de Turismo Profissional em Português, Inglês,
Francês e Espanhol;
- Transporte em Veículo de Turismo de Luxo
- Acompanhamento Permanente
- Comfort-Pack (águas frescas e toalhitas)
- Seguro de Viagem e Assistência em Viagem
- Pick-up e Drop-off personalizado (Passeios Privados)
- Passeios à Medida (a Pedido)

Lisboa Antiga
Morada: Rua Visconde de Santarém, 75B 1000-286
Lisboa
Telefone: +351 936 077 966
E-mail: geral@lisboaantiga.pt Website:
http://www.lisboaantiga.pt
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sua experiência pessoal. Por fim, DESCUBRA porque passamos
tanto tempo à volta da mesa!
A Lazy Flavors especializa-se em fornecer experiências
enogastronómicas autênticas, de qualidade e na primeira
pessoa, em Portugal.
Oferecemos um catálogo extremamente completo, repleto de
experiências na área da enogastronomia, desenhadas por
amantes da nossa tradição gastronómica, a pensar em todos os
que partilham esta paixão.
Os nossos programas devem ser vistos como sugestões e podem
ser customizados e personalizados de acordo com os seus gostos
e preferências, por isso não se iniba de nos pedir alterações ou
um programa completamente diferente daquilo que sugerimos
no nosso catálogo de experiências.

Lisboa Exclusiva Tours
Morada: Av. Brasil, 1 - 8º andar, sala 71749-008 Lisboa
Telefone: +351 217 923 785 Fax: +351 217 923 701
E-mail: geral@lisboaexclusivatours.com Website:
http://www.lisboaexclusivatours.com
Outras Informações:
Registo nº: 498/2014
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia;

Agentes de Animação Turística licenciados, mostramos Portugal
à medida dos desejos de quem nos visita, Propomos vários
circuitos, visitas guiadas e ainda a hipótese de os clientes
planearem o seu próprio passeio. Apostamos na excelência do
acolhimento.

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade auditiva, Incapacidade
motora, Incapacidade intelectual;

Lisboa Antiga é uma empresa que realiza Tours e Eventos de
Fado na cidade de Lisboa.
O Fado, a cidade e as pessoas são os elementos centrais das
experiências que se propõem. O objetivo é trazer uma nova
forma de viver a cidade e dar a conhecer o Fado – a sua história
– e ligação intrínseca a Lisboa, criando uma experiência de
proximidade entre o público, os músicos, os fadistas e o
ambiente único de uma casa de Fados tradicional.
Deixe-se levar numa viagem, pelas ruelas de Lisboa; Venha
sentir o Fado em cada esquina. Envolva-se na autenticidade
fadista, neste modo de vida e na Lisboa d´outras eras.
Convidamo-lo, então, a seguir viagem por alguns dos mais
emblemáticos bairros históricos da capital - onde o Fado é rei -,
onde ficará a conhecer as personagens mais marcantes da
história do Fado até à atualidade.
"Baixem as luzes e acordem as guitarras" - é o mote para uma
experiência memorável e única numa visita às mais típicas
Casas de Fado!
Conheça com a Lisboa Antiga alguns dos segredos mais bem
guardados da cidade de Lisboa.

Lisboa Road Tour
Morada: Rua Alexandre O´neill, 9 - 1º dt. 1300-031
Lisboa
Telefone: +351 96 386 84 33

Lisbon & Beyond
Morada: 1100-Lisboa
Telefone: +351 917 680 266
E-mail: cristina@lisbonbeyond.pt Website:
http://www.lisbonbeyond.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Serviços personalizados de guia turístico em Lisboa e locais e
cidades próximas. Percursos urbanos pedestres, visitas
pedestres/com transporte e visitas com motorista.

E-mail: lisboaroadtour@hotmail.com Website:
http://www.facebook.com/lisboaroadtour?fref=photo
Outras Informações:
Registo nº: 156/2014
Iremos apresentar a nossa cultura gastronomica e social.
Reforçaremos com cultura de natureza ambiental.
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Passeios turisticos, entre Sintra e Lisboa, Costa Vicentina e baixo
Alentejo. Ericeira surf tour Vai-se apaixonar, tanto quanto nós...

Lisbon Movie Tour
Telefone: +351 96 961 60 63
E-mail: info@lisbonmovietour.com Website:
http://www.lisbonmovietour.com
Outras Informações:
Registo nº: 338/2013
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

A Lisbon Movie Tour convida a visitar a cidade passeando pelos
locais onde foram filmadas cenas de filmes famosos. Pela
primeira vez em Lisboa um passeio mostrará as cenas num
tablet que, combinadas com as informações históricas e
culturais, dará uma perspectiva única da cidade.

Lisbon Eco Tours
Morada: Rua da Madalena, 671100-318 Lisboa
Telefone: +351 919 692 766
E-mail: info@lisbonecotours.com Website:
http://www.lisbonecotours.com
Outras Informações:
Registo nº: 342/2013
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
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Lisbon Photo
Morada: Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, 27 - 6ºD
1900-221 Lisboa
Telefone: +351 963 086 494
E-mail: info@lisbonphoto.com Website:
http://www.lisbonphoto.com
Outras Informações:
Registo nº: 244/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Venha conhecer a Beleza de Lisboa, a sua História, Cultura e
Gastronomia a bordo de um Renault Twizy uma viatura 100%
elétrica e silenciosa com GPS Áudio Multilingue, que o vai levar
aos locais mais invulgares.
Pelas pequenas ruas de Lisboa parte-se numa aventura única e
inesquecível.
Viva, divirta-se e apaixone-se também por Lisboa com a
orientação de um Guia Audio Gps, que lhe explica os pontos de
interesse com muitas histórias e curiosidades de uma das
cidades mais antigas do mundo.

LISBON PHOTO - PASSEIOS FOTOGRÁFICOS POR LISBOA
Lisboa é a cidade das sete colinas, dos miradouros, das ruelas e
dos recantos, onde a luz nos brinda com inúmeros cenários
fotográficos. Se gosta de Fotografia, este serviço é para si, pois
funciona como um optimizador da sua estadia na cidade, para
que em apenas meio dia, leve na sua câmara fotográfica uma
recordação muito completa e com bastante qualidade!
Eis os serviços propostos:
•
•
•
•

Passeios fotográficos de meio dia (manhã ou tarde)
Passeios fotográficos nocturnos
Dicas sobre Fotografia (durante os passeios)
Workshops de um dia sobre os conceitos básicos da Fotografia

Venha daí, traga a sua câmara, objectivas, tripé... vai valer a
pena!

Lisbon On The Go Tours
Morada: Rua Ilha de São Tomé, 9- c/v- esq 1170-184
Lisboa
Telefone: +351 939 662 858
E-mail: lisbononthego@gmail.com Website:
http://www.lisbononthego.com
Outras Informações:
Registo nº: 5/2014
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Outras Atividades; Enoturismo e
Gastronomia;

Lisbon On The Go vai proporcionar-lhe uma experiência única
numa das capitais mais fascinantes da Europa.

Lisbon Photo Memories

Lisbon Riders
Morada: Rua Fialho de Almeida, 14 - 2º Esq. - Esc. G14
1070-129 Lisboa
Telefone: +351 910 201 020
E-mail: info@lisbonriders.com Website:
http://lisbonriders.com
Outras Informações:
Registo Nº : 249/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Enoturismo e Gastronomia;

Sê mais do que um turista! Convidamos-te a conhecer Lisboa,
Sintra & Cascais e Palmela & Azeitão num veículo muito genuíno
com a companhia de um local. Esta experiência é feita em
pequenos grupos, para que todos tirem o máximo proveito desta
experiência, inclusive nós? Sim, queremos aproveitar tanto como
vós! Existimos para te fazer sentir Lisboa através dos teus 5
sentidos %20 o coração, como só os verdadeiros locais podem
fazê-lo. Juntos, vamos ajudar-te a perceber o que é a verdadeira
Lisboa.

LISBON TAXI TOURS
Morada: Estrada de Benfica, 1381500-250 Lisboa

Morada: Alta de Lisboa1750 Lisboa
Telefone: +351 967 961 074
E-mail: geral@lisbonphotomemories.com Website:
http://www.lisbonphotomemories.com
Outras Informações:
Registo nº: 44/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

Quem visita Lisboa nem sempre tem oportunidade de registar
momentos especiais a dois ou em grupo. Lisbon Photo Memories
faz a sua sessão fotográfica em passeio pela cidade.

Lisbon Steps
Morada: R. Marquês de Soveral, 9-2E1700-297 Lisboa
Telefone: +351 938 401 298
E-mail: booking@lisbonsteps.com Website:
http://www.lisbonsteps.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Telefone: +351 966 480 737
E-mail: info@lisbontaxitours.com Website:
http://www.lisbontaxitours.com
Outras Informações:
Registo nº: 528/2014
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

A cada passo em Lisboa, há sempre algo extraordinário para nos
maravilhar: um edifício mais interessante do que o anterior; um
acontecimento histórico surpreendente; uma rua cheia de
caráter ou uma agradável praça onde apetece ficar; uma loja
bonita ou um café histórico com uma esplanada convidativa;
restaurantes com comida fantástica e degustação de vinhos
surpreendentes ou ainda as vistas deslumbrantes dos muitos
miradouros de Lisboa.
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Lisbon Taxi Tours é um projeto que nasceu como resultado de
vários anos de experiência no negócio de hospitalidade e
viagens ao redor do mundo. Porque sabemos que o tempo voa e
enquanto viaja cada minuto conta, desenvolvemos diferentes
produtos e serviços que otimizam o seu tempo e mostrar-lhe
Portugal como um local.

Estes são alguns dos ingredientes dos passeios Lisbon Steps.

Lisbon Walker
Morada: Rua dos Remédios, 84

1100-449 Lisboa

Telefone: +351 21 886 18 40 Fax: +351 21 88618 42
Somos uma empresa de referência no mercado nacional, com
uma tradição consolidada pelo atendimento e oferta exclusiva,
preocupação constante com o conforto, segurança e bem estar
dos nossos passageiros.
Operamos na áera de excursões e Animação Turística, com
transportes privados, públicos e particulares.
Lisbon Taxi Tours oferece visitas guiadas, personalizadas e
flexíveis de Lisboa e cidades vizinhas no conforto de uma das
nossas viaturas à vossa escolha para que possa maximizar o seu
tempo e energia, enquanto está de férias ou em negócios.
Na Lisbon Taxi Tours, pode escolher o seu próprio percurso,
parar sempre que quiser tirar uma foto ou para comprar
lembranças de Lisboa, e desfrutar de um relato completo do seu
motorista/guia.
Ofereçemos a maior qualidade nos nossos serviços, onde a
confiança depositada em nós, por cada um dos nossos clientes é
traduzida no melhor serviço do mercado. Somos uma equipa de
profissionais actualizados, dinamicos e disponiveis para
quaisquer desafios de forma a proporcionar exelentes viagens.
A nossa polivalência abrange serviços de transporte á escolha
dos nossos visitantes e turistas em negócios, viagens de
incentivos, congressos, eventos ou lazer.
A nossa equipa de profissionais de vasta experiência elegem a
discrição a personalização em todos os serviços. Falam Inglês,
Francês, Espanhol e Português.
Realizamos serviços personalizados, com itenerários e
programas personalizados.

Lisbonne Autrement
Morada: Rua Nova dos Mercadores 1990-180 Lisboa
Telefone: +351 93 383 87 79
E-mail: reser@lisbonneautrement.com Website:
http://www.lisbonneautrement.com
Outras Informações:
Registo Nº : 268/2011;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Uma descoberta de Lisboa através de roteiros temáticos
originais (Sabores e Licores; Na rota das Descobertas; Igrejas e
Miradouros e Entre tradição e modernismo), de meio dia ou dia
inteiro, destinados a turistas francófonos. Uma forma diferente e
mais intimista de conhecer alguns dos segredos da cidade!

Live Electric Tours

E-mail: info@lisbonwalker.com Website:
http://www.lisbonwalker.com
Outras Informações:
Além dos passeios regulares a oferta LisbonWalker inclui
passeios privados para grupos, em Português ou Inglês. Os
passeios privados podem ser feitos a pé, de autocarro, de
elétrico ou metro, à escolha de cada um. De acordo com o
pretendido, concebemos um passeio único, a preços
convidativos.
Registo Nº : 49/2005;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas;
Os passeios LisbonWalker constituem uma oportunidade impar
de conhecer a Lisboa escondida por detrás dos postais
ilustrados. Ultrapassando as limitações dos roteiros de viagem,
os passeios LisbonWalker oferecem uma perspetiva única da
cidade de Lisboa, da sua História e das suas gentes através de 4
passeios temáticos distintos.
"O Terramoto de 1755" é mote para um passeio a pé pela baixa
pombalina, a história da reconstrução da cidade e pelas
mudanças políticas e sociais consequentes.
Em "Lisboa: Cidade Velha" os passeantes são convidados a
descobrir as origens de Lisboa no interior dos Bairros da Sé e de
Alfama. Uma viagem por dois mil anos de História, desde as
primeiras civilizações que se estabeleceram em Lisboa.
No passeio "Sétima Colina" os visitantes descobrem os caminhos
de Pessoa e da geração modernista, as origens da vida
cosmopolita e boémia do Chiado e do Bairro Alto e deixam-se
encantar pelas perspetivas únicas da cidade que esta colina
proporciona.
Finalmente com "Lendas e Mistérios" abordam-se os diferentes
períodos da História de Lisboa através de vilões, santos e heróis.
É um passeio misterioso repleto de curiosidades que constitui a
oportunidade perfeita para descobrir a cidade escondida na
memória.

LITTLE LISBON - Lisbon For Kids
Morada: Rua Henrique Alves, 1 C 1070-143 -Lisboa
Telefone: +351 912 800 647
E-mail: info@lisbonforkids.com Website:
http://www.lisbonforkids.com/
Outras Informações:
Registo nº: 442/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Morada: Rua Palmira, 64 A/B 1170 – 289 Lisboa
Telefone: +351 963 588 310
E-mail: booknow@liveelectrictours.com Website:
http://www.liveelectrictours.com
Horários:
09:00 - 20:00;
Caraterísticas e Serviços:

A Little Lisbon - Lisbon for Kids é uma empresa de animação
turística que tem por objetivo dinamizar atividades de turismo
cultural e criativo com famílias e crianças, em Lisboa. Em breves
palavras, reunimos um conjunto de serviços turísticos dirigidos a
famílias e crianças que visitam Lisboa e que irão proporcionar
algumas experiências lúdicas e educativas focadas na história e
cultura da cidade, de forma a tornar a visita mais leve e
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Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Se as férias são tuas, então porquê não és tu que as fazes? Sem
tempos contados, sem histórias de monumentos que não queres
saber, sem complicações. És livre de escolher o que queres
descobrir de Lisboa. 100% livre, 100% tu! E porque estás sempre
ligado, connosco não há limites: sem limites de wifi, sem limites
de internet, hotspot gratuito e acesso sem limites ao Facebook
Live para partilhares logo tudo o que estás a ver! Agarra no teu
telemóvel, na tua imaginação, na nossa energia e nos nossos
Twizys e vai! Nada te pode parar! És elétrico! És tu! Agarra no
teu telemóvel, na tua imaginação, na nossa energia e nos nossos
Twizys e vai! Nada te pode parar! És elétrico! És tu! Live Electric
Tours - Share Your Experience

LuckyCompass Tours
Morada: Largo Carlos Selvagem, 4 - 8 Esq. 1500-140
Lisboa
Telefone: +351 910 537 901
E-mail: tours@luckycompass.pt Website:
http://www.luckycompass.pt
Outras Informações:
Registo nº: 473/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

LuckyCompass Tours é uma empresa pequena e familiar. E é
dessa maneira que a queremos manter, de modo a podermos
oferecer o mesmo ambiente seguro e familiar aos nossos
clientes. Deste modo podemos fazer Tours divertidas, históricas
e surpreendentes a todos aqueles que desejam conhecer
“fragmentos” do nosso País... dizemos “fragmentos” porque a
menos que as pessoas estejam interessadas em passar meses
ou anos em Portugal é virtualmente impossivel conhecer tudo. A
história, monumentos, paisagens, gastronomia e pessoas de
Portugal são muito genuínos e essa é a verdadeira essência do
nosso País. Não temos Vaivêns espaciais ou grandes limousines
de luxo não. Também não precisamos !! O que temos são
carrinhas seguras e confortáveis, conduzidas por pessoas
profissionais, cultas e educadas que amam e conhecem Portugal
e que irão certificar-se de que todos a bordo irão ter um
agradável passeio, visitando monumentos surpreendentes,
provando a gastronomia que temos para oferecer, aprendendo
mais e melhor sobre o "fragmento" que estão a visitar e
sobretudo testemunhar a genuinidade do povo Português. Nós
não pretendemos ser algo que não somos. Segurança,
responsabilidade e transparência acima de todas as coisas,
quando fazemos um Tour. Um bom Tour significa uma boa
recordação e uma boa recordação significa que as pessoas terão
todos os motivos para retornar a Portugal ou sugerir a outros
que venham conhecer-nos.O que realmente faz a diferença é a
pessoa que dirige o Tour e as pessoas desse Tour. Nós
escolhemos genuinamente mostrar quem somos e o que
realmente o nosso País é e essa é a imagem que queremos
passar.

adaptada aos interesses dos miúdos. Maioritariamente fazemos
passeios a pé pela cidade, privados e dirigidos a famílias com
crianças entre os 6 e os 12 anos. Os nossos passeios são
temáticos e incluem diversas atividades e desafios para os mais
novos, peddy-papers e outros programas em estreita relação
com os serviços educativos de Museus e Monumentos de Lisboa,
com os quais estabelecemos parcerias.
Lisboa é uma cidade emocionante, com muitas coisas para ver e
para experimentar - como fazer a escolha ideal? Nós podemos
ajudar, através do planeamento da sua estadia em Lisboa.
Selecionamos as melhores atividades, eventos, museus,
monumentos e outros locais que não pode perder, e
desenhamos o seu itinerário, com todas as informações e dicas
para passar uns dias bem divertidos em Lisboa, com a sua
família! A Little Lisbon desenvolve programas personalizados
para a sua família, com base nas idades dos seus filhos, os seus
interesses, as suas preferências e o seu ritmo. O plano da sua
visita pode ser depois usado seguindo as nossas sugestões
autonomamente, ou pode fazer-se acompanhar por um dos
nossos guias. A Little Lisbon oferece passeios privados para
famílias e pequenos grupos de crianças. Apenas tem que
escolher o passeio e nós fazemos o resto! Juntos, vamos
descobrir a cidade, as suas histórias, os seus mistérios e as suas
particularidades. Propomos experiências adaptadas ao seu ritmo
e complementadas com atividades lúdicas e educativas durante
o passeio, através de uma linguagem e seleção de conteúdos
que tem em foco as suas crianças. Os nossos passeios são
descontraídos, divertidos, amigáveis e familiares!
Torne a sua viagem em família inesquecível! Enquanto visita
Lisboa, desfrute de experiências lúdicas e educativas que irão
fortalecer os seus laços familiares, enquanto todos aprendem
mais sobre a nossa cultura. Sejam bem-vindos!

LoveLisbonne
Morada: Rua Bernardo Santareno, 20 - 3º esq 2810-034
Almada
Telefone: +351 914 009 595
E-mail: lovelisbonne@gmail.com Website:
http://lolisbonne.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual; Competências de atendimento:
Incapacidade visual;

Descoberta de Lisboa fora dos trilhos batidos. Visitas
personalisadas, em Tuk Tuk ou a pé.

Lx Kairos
Morada: Praça General Vicente de Freitas, 5 Rch/Esq
1500-327 Lisboa
Telefone: +351 966 658 777
E-mail: lxkairos@gmail.com

Lx Tours
Morada: Rua Quirino da Fonseca, 3 - 2º andar 1000-250
Lisboa
Telefone: +351 926 865 531
E-mail: geral@lx-tours.com Website: http://www.lxtours.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual; Competências de
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Enoturismo e Gastronomia;

atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

História, estórias e descontração. Somos nós!
Não há nada melhor que chegar a um lugar novo e ter alguém
que o conhece profundamente para lhe passar as primeiras dicas
de “sobrevivência” e dar-lhe o apoio necessário para que a sua
experiência seja mais que um normal passeio turístico.
A nosso desejo e responsabilidade é ser esse “alguém” e passar
a nossa paixão por Lisboa de forma informal e divertida sem
nunca esquecer toda a informação histórica e actual deste país
maravilhoso com mais de 2000 anos de história.
Lisboa passou por muito e os mais de 3.000 anos de história,
terremotos, tsunamis, conquistas e reconquistas, ponto de
partida para novos mundos e uma diversidade de culturas
transformaram a cidade num local de rara beleza e pronta para
ser explorada.
Aqui entramos nós!
Com vários passeios pedestres por Lisboa o desafio é percorrer
todos os locais mais conhecidos e os menos conhecidos de forma
descontraída mas sempre profissional. Desde os bairros mais
enigmáticos (Alfama, Bairro Alto, Graça, Baixa, Belém, Cais do
Sodré e muito mais) até aos principias monumentos (Castelo,
Jerónimos, Torre de Belém, Padrão, Sé de Lisboa e muito mais), a
oferta é variada e para todas as idades e gostos.

Desde a clássica Lisboa ao percurso mais alternativo! Com o tuktuk italiano Piaggio Ape Calessino (cor vermelho) e guia.
Pequenas partes do percurso poderão ser a pé.

Margem Selvagem
Morada: Rua Vale Formoso de Cima, 140 - 3º
Esq.1950-273 Lisboa
Telefone: +351 966 100 182
E-mail: info@margemselvagem.pt Website:
http://www.margemselvagem.pt
Outras Informações:
Registo nº: 612/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Conheça Lisboa histórica com os passeios pedestres, os bairros
populares, a cultura e tradições! O nosso projeto surge pela
vontade em desenvolver a nossa atividade profissional na área
em que temos paixão.
Defendemos o turismo responsável e amigo do ambiente. Lisboa
é de todos!
Somos rookies, cheios de energia e motivação!

Como Portugal não é só Lisboa também podemos pegar na
carrinha e seguir viagem.

O que nos une é o ar livre, a cultura e a paixão por Lisboa!

A variedade e beleza é tanta que o difícil é escolher.

Conheça a cidade connosco!

Partindo de Lisboa seguimos caminho para Sintra, Cascais,
Sesimbra, Fátima, Óbidos, Évora e muito mais.

Mob, by mobi eTours

Venha conhecer-nos que vai acabar por conhecer Lisboa e
Portugal como ninguém!

Meridian Discovery
Morada: Av. Almirante de Reis, 119 - 2º Esq. 1150-015
Lisboa
E-mail: geral@meridiandiscovery.pt Website:
http://www.meridiandiscovery.pt
Horários:
24H;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Passeios Aéreos; Turismo Equestre;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Morada: Av. Engº Duarte Pacheco - Amoreiras Torre 1
Piso 3 - Sala 11 1070-101 Lisboa
Telefone: 351 218 089 981
E-mail: info@mobietours.com Website:
http://www.mobietours.com
Horários:
09:00 / 24:00;
Outras Informações:
Todos os veículos estão equipados com uma App, com sistema
audio guide em Português, Francês, Inglês, Espanhol e
Mandarim, que permite ao utilizador obter informações
importantes sobre os locais de interesse turístico
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos;

Mob, by mobi.eTours disponibiliza um inovador e diferenciado
serviço de circuitos turísticos em viaturas eléctricas, com e sem
condutor, onde a atenção ao cliente e a proteção do ambiente
são as suas principais preocupações.

My Lisbon Bliss
A Meridian Discovery aparece no mercado de turismo em
Portugal com o intuito de preencher algumas lacunas deixadas
em aberto.
Passando pelos transfers, tours, serviços à disposição, eventos e
muito mais, a Meridian Discovery oferece uma vasta panóplia de
soluções para os nossos clientes e sempre à medida do seu

Morada: Av. Da Igreja, 39- 4º esq.1700-233 Lisboa
Telefone: +351 910 149 840
E-mail: mylisbonbliss@gmail.com Website:
http://mylisbonbliss.blogspot.pt
Outras Informações:
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gosto e da sua disponibilidade financeira.
Para nós Meridian Discovery um simples transfer não é assim tão
simples; os nossos motoristas cuidarão de cada uma das suas
necessidades garantindo um serviço de excelente qualidade
durante toda a sua viagem.
Pretendemos oferecer um serviço distinto, onde a confiança
depositada em nós, por cada um dos nossos clientes, seja
traduzida no melhor serviço do mercado. Queremos ser uma
referência em Portugal. Para isso, contamos com uma equipa de
profissionais que fazem com que possamos alcançar esse
objetivo.

注册: 83/2013
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Occasional Spring Unipessoal Lda
Morada: Rua da Junqueira, 410 - 2º andar1300-341
Lisboa
Telefone: +351 934 673 838
E-mail: info@occasionalspring.com Website:
http://www.occasionalspring.com

Já programou a sua próxima viagem? Contacte-nos e teremos
todo o gosto de programar uma viagem inesquecível, a seu
gosto, pelo nosso Portugal.

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas;

Monlisbonne

Pic My Day

Morada: Rua das Salgadeiras, 8 - 3E 1200-396 Lisboa

Morada: Rua Viriato 27 5C 1050-234 Lisboa

Telefone: +351 912 126 548 / 213 470 167

Telefone: +351 213 521 100 / 968 560 999 Fax: +351
213 521 100
E-mail: geral@picmyday.pt Website:
http://www.picmyday.pt

E-mail: info@monlisbonne.com Website:
http://www.monlisbonne.com
Outras Informações:
Registo nº: 49/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Tours personalizados

Horários:
09.00 - 18.00;
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Navio Ópera
Morada: Doca de Alcantara - (Lado norte) Rocha Conde
de Óbidos 1399-036 Lisboa
Telefone: +351 91 278 78 90
E-mail: opera@vodafone.pt Website:
http://www.nmopera.com
Outras Informações:
Registo Nº : 417/2010;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco;
Navegue no Tejo, entre Oeiras e o Parque das Nações, a bordo
do mais sofisticado e confortável navio a operar em Lisboa. Uma
paisagem incomparável! Os passeios com duração de 2 horas
podem efetuar-se todos os dias da semana, em qualquer horário.
Os cruzeiros, de cerca de 4 horas, destinam-se a grupos no
mínimo de 30 pessoas, não estando fechada a possibilidade de
exceções pontuais, podendo incluir almoço, jantar, cocktail,
coffee break, existindo, por isso, um leque de preços variado.

A Pic My Day Lda fornece um serviço que permite aos seus
clientes usufruírem de uma experiencia turística única, divertida
e low profile.
Este serviço inclui um roteiro com os melhores sítios para
fotografar em Lisboa, evitando assim que o cliente perca horas
desnecessárias em pesquisas na internet, e proporciona ainda a
entrega das fotografias seleccionadas, já editadas e
redimensionadas para que possam ser publicadas nas redes
sociais de forma rápida e fluida.
Tudo isto cumprindo as regras de segurança e protecção de
dados pessoais.

(Sujeito a reserva prévia)
Descubra Lisboa a perder de vista a partir do local ideal? A bordo
do navio "Ópera" !!!!

Ohanna Services
Morada: Av. Campo Grande, 281700-093 Lisboa
Telefone: +351 961 624 244
E-mail: info@ohanna.pt Website: http://www.ohanna.pt
Horários:
24h;
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Outras Atividades; Enoturismo e

Portugal Rotas e Tours
Morada: Rua Doutor Bastos Gonçalves 1, Lj 8, Green
Park1600-898 Lisboa
Telefone: +351 968 497 129 / 217 271 008 Fax: 351 219
622 459
E-mail: tours@portugalrotasetours.com Website:
http://portugalrotasetours.com
Outras Informações:
Registo nº: 60/2006
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
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Gastronomia;

A Ohanna Services é uma empresa portuguesa, voltada para a
mobilidade urbana e animação turística, a partir de Lisboa para
as demais localidades e países circunvizinhos.
Transfers: Deslocamento de pessoas conforme suas
necessidades, sendo a mais comum a partir de aeroportos para
hotéis ou outros destinos e localidades.
Passeios Turísticos: Mediante demanda, customizando tours em
Lisboa e outras cidades, oferecendo não somente o transporte,
mas também apoio logístico de ingressos, informações
históricas, pontos de visitação interessantes.

Portugal City Break Tours
Morada: Rua David Lopes, 36 - 1º Dto1900-177 Lisboa
Telefone: +351 96 96 22 770
E-mail: portugalcitybreaktours@gmail.com Website:
http://www.portugalcitybreak.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

A missão do Portugal City Break Tours é oferecer aos turistas um
mosaico de experiências, uma variedade de experiências locais
que da melhor forma traduzem o sentimento e cultura
portuguesa.

Portugal Stories
Morada: Rua Bernardo Lima, 471150-075 Lisboa

A Portugal Rotas e Tours é uma empresa especializada em tours
privados / grupos em Portugal, com profissionais experientes e
dinâmicos orientados para oferecer dias inesquecíveis de lazer
aos nossos clientes.
Dispomos de uma vasta oferta de tours, circuitos e rotas
temáticas de Norte a Sul do país que permitem conhecer os
locais mais emblemáticos, a riqueza cultural e histórica, bem
como, o melhor da gastronomia, costumes e curiosidades de
Portugal.
Durante os nossos passeios poderá conhecer os produtos
gastronómicos característicos de cada região, os restaurantes
típicos e visitar os locais mais fascinantes. Poderá ainda viver
experiências únicas como visitar quintas produtoras de vinho e
realizar provas de degustação, aprendendo sobre a cultura
vinícola portuguesa e as principais áreas demarcadas (D.O.C.).
Por outro lado, poderá conhecer fábricas de doçaria tradicional,
os melhores produtores de azeite e os locais de fabrico dos
queijos mais afamados, saboreando o que de melhor se faz em
cada zona do nosso país.

Portugal Tales
Morada: Rua do Chafariz de Dentro1100-139 Lisboa
Telefone: +351 918 480 404
E-mail: info@portugaltales.pt Website:
http://www.portugaltales.com
Outras Informações:
Registo nº: 200/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

Telefone: +351 933 140 952
E-mail: portugalstories@gmail.com Website:
https://www.theportugalstories.com
Horários:
9:30 / 18:30;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Portugal Stories - As estórias da nossa História, oferece uma
forma única de mostrar o Património Português.
Do famoso poeta Luís de Camões ao herói de Lisboa Martim
Moniz, os nossos tours celebram as estórias da nossa história.
Dar-lhe-emos um folheto ilustrado e vamos guiá-lo, partilhando
os locais mais bonitos de Portugal.

Portugal Tales é uma empresa especializada em percursos
pedestres teatralizados.
E porque fazer percursos com teatro? Como nasceu a ideia?
- Quando viajamos procuramos sempre conhecer os locais na
sua genuinidade e de forma diferente. Gostamos de estar com os
locais, conhecer a vida real e a sua história.
Somos apaixonados por teatro, e decidimos juntar tudo num só,
a história, as lendas e o teatro. O teatro é a arte mais completa
de comunicar e contar uma história. É através de passeios
pedestres teatralizados, uma forma DIVERTIDA, RICA, SAUDÁVEL
e INOVADORA que a Portugal Tales mostra o seu país, os seus
bairros, as suas gentes, as suas histórias, os seus segredos.
O Percurso de Alfama - O nosso passeio vai ser pelo bairro mais
antigo de Lisboa, que devido às ruelas e casario irregular, é
como um mundo à parte do resto da cidade de Lisboa.

Portugal Top Tours
Morada: Rua Leitão de Barros, 10 - 4ºEsq 1500-384
Lisboa
Telefone: +351 967 146 440

Viver a Alfama do hoje e dos tempos, através de um passeio
pedestre onde se escutam as estórias e se vivem os contos e as
lendas através de peças de teatro inesperadas e divertidas.

E-mail: portugaltoptours@gmail.com Website:
http://www.portugaltoptours.net
Horários:
09:00 - 19:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:

PorTUKgal
Morada: Rua Gaivotas em Terra, 6 - 9.ºB 1990-601 Lisboa
Telefone: +351 918 596 781
E-mail: portukgal@gmail.com Website:
http://portukgal.wix.com/home
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Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade auditiva;
Competências de atendimento: Incapacidade auditiva;

Outras Informações:
Registo nº: 71/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

À procura de uma experiência verdadeiramente autêntica em
Portugal?
Passeios Turísticos em tuk-tuk por Lisboa.
Quer visitar o nosso país com um guia Português experiente e
culto?
Quer ir aos restaurantes se pode saborear a verdadeira comida
típica de Portugal?
Escolha a Portugal Top Tours e poupe o seu tempo, dinheiro,
paciência e desfrute de grandes momentos neste paraíso na
Europa chamado Portugal.
A partir de Lisboa pode escolher entre:
Passeio em Lisboa - conheça o bairro de Belém, o centro da
cidade, os miradouros e o moderno bairro do Parque das Nações.
Passeio em Sintra - descubra o Palácio da Pena, a Quinta da
Regaleira, o Cabo de Roca e a vila encantadora de Cascais.
Wine Tour- castelo de Palmela, Parque da arrabida, visite um
famoso produtor de vinhos, veja Lisboa no horizonte desde o
Cristo Rei
Fátima - Visita ao Santuário de Fátima,Mosteiro da Batalha,
Cidade da Nazaré, e à cidade medieval de Óbidos

Puzzle Room
Morada: Rua do Passadiço 1421150-256 Lisboa
Telefone: +351 213 420 437
E-mail: info@puzzleroom.pt Website:
http://www.puzzleroom.pt
Outras Informações:
Registo nº: 98/2015
Toda a gente consegue abrir uma porta com uma chave mas… e
se não tiveres fechadura? Junta um ou mais amigos e vem
desafiar a sala mais enigmática de Lisboa. Aqui no Puzzle Room,
a tua capacidade física não interessa… usa a tua destreza
mental e imaginação, são elas que te vão ajudar a atingir o
objectivo.
Caraterísticas e Serviços:
Outras Atividades;

O que fazer quando a chave para sair está dentro da nossa
cabeça ?

Portúgalska Tours
Morada: Rua João da Silva, 8 - 2ºdto/c1900-271 -Lisboa
Telefone: +351 912 729 888 / 913 213 325
E-mail: info@weareportugalska.com Website:
http://www.weareportugalska.com
Outras Informações:
Todos os passeios são amigos do ambiente. Gostamos de
contribuir para um mundo melhor partilhando histórias e
conhecimentos através dos nossos passeios guiados a pé.
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

A Portúgalska é uma empresa de turismo e realiza diversos
passeios guiados a pé pela vila de Sesimbra, no qual os
visitantes têm a oportunidade de conhecer a história e cultura
desta comunidade. Quando começámos a pensar numa forma de
criar passeios divertidos e interessantes, três ideias surgiram
sobre Sesimbra: o delicioso peixe grelhado, o conjunto de
fantásticas praias e os dez séculos de história.

Rolling Luxury
Morada: Rua Volga, Lt 5.03.02A, 3D1990-524 Parque das
Nações / Lisboa
Telefone: +351 914 242 051
E-mail: info@rollingluxury.pt Website:
http://www.rollingluxury.pt
Outras Informações:
Registo nº: 504/2014
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;

Especialistas no transporte personalizado a todos os nossos

O Puzzle Room baseia-se no conceito dos “escape room”,
concebido para grupos de 2 a 5 pessoas, em que vais ter 60
minutos para sair de uma casa cheia de surpresas onde ficaste
fechado. Terás de resolver quebra-cabeças, charadas, encontrar
pistas e utilizar toda a tua imaginação e capacidade inteletual
para conseguir, passo a passo, avançar até conseguires decifrar
o último desafio que te irá fazer sair. Aqui a força não te leva a
lado nenhum.
Como pano de fundo, todos os desafios da Puzzle Room têm
como fio condutor a história de Lisboa e as suas maravilhas.

Rumos Variados
Morada: Rua Gonçalves Crespo, 11 - 3ºDtº 1150-182
Lisboa
Telefone: +351 966 007 584
E-mail: rumosvariados@sapo.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 289/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Serviço de táxi e turismo, 24 Horas Ao Seu Dispor
Serviços Personalizados

Sala Ogival - Viniportugal
Morada: Terreiro do Paço

1100-148 Lisboa

Telefone: +351 916 606 576 / +351 213 420 690 Fax:
+351 213 420 691
E-mail: sala.ogival@viniportugal.pt Website:
http://www.viniportugal.pt
Outras Informações:
Horário: De 3ª feira a sábado das 11h às 19h
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;
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clientes, levamo-Lo a descobrir as melhores Tours e destinos de
Portugal. Operamos também no setor das viagens de negócio
para grupos.

Sailor - Lisbon Walking Tours
Morada: Avenida D. João IILisboa
Telefone: +351 916 329 825
E-mail: info@sailor.com.pt Website:
http://www.sailor.com.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

O Parque das Nações é inspirador! A sua grandeza é irrefutável!
Trás uma nova vida a Lisboa que surge da tecnologia, da cultura
e da sabedoria. Representa modernidade, representa arte e
representa história. A nossa visita guiada ao Parque das Nações
foi criada para oferecer ao visitante um olhar sobre o que está
escondido por trás da beleza dos mais recentes e espetaculares
edifícios de Lisboa.
A fantástica arquitetura contemporânea da nova zona da cidade
é uma homenagem à era mais gloriosa da história portuguesa: a
Era dos Descobrimentos. É uma surpresa para muitos descobrir
como a arquitetura, o planeamento urbano e a arte urbana
contemporâneos convergem neste local para louvar todos os
reis, navegadores e exploradores portugueses, assim como as
suas conquistas e realizações durante os séculos XV e XVI.
Todas estas obras de referência foram cuidadosamente
planeadas a partir do zero com o objetivo de albergar o maior
evento alguma vez realizado em Portugal: a Expo’98. Provandose como uma das edições com mais sucesso no Mundo, a
Expo’98 deu lugar a uma centralidade de Lisboa completamente
nova e diferente do resto da cidade, banhada pelo rio Tejo, e
oferecendo aos seus visitantes variados locais de
entretenimento, lazer e cultura.

SilenceTour
Telefone: +351 912 942 942
E-mail: info@silencetour.pt Website:
http://www.silencetour.pt
Outras Informações:
Alvará Nº : 53/2007;
Vamos onde o mar encontra a terra inundada de céu e de luz.
Onde o homem e a natureza comungam em respeito e silêncio.
Respiramos o ar de lugares de verde mágico e frondoso,
imemoriais e secretos, em quase mutismo absoluto. Uma
meditação andante e contemplativa e naturalmente musical.
Vamos convosco mas só para vos guiar nos melhores caminhos
de todos... em silêncio...
Passeios de Segway X2.

Visite a Sala Ogival da Viniportugal e descubra um espaço
confortável no Terreiro do Paço, a praça mais emblemática de
Lisboa, onde poderá desfrutar de toda a riqueza dos vinhos
portugueses e deliciar-se com os aromas e sabores da viticultura
nacional.
Para além das degustações gratuitas, os visitantes têm também
a oportunidade de se iniciarem nas provas de vinhos através das
provas comparadas com análise sensorial, de votarem na melhor
imagem das garrafas expostas, de tomarem conhecimento dos
"Cocktails do Mês" (feitos sempre à base de vinho) e até de
frequentarem sessões de prova de vinagres e azeites
portugueses. A Sala Ogival dispõe ainda de vasta bibliografia
alusiva ao setor, e de um espaço onde é possível adquirir
garrafas de alguns dos melhores vinhos portugueses.

Simply Transfer & Tour
Morada: Rua Casal da Raposa, nº81400-050 Lisboa,
Portugal
Telefone: (+351) 216 037 649 Fax: (+351) 216 037 649
E-mail: info@simplytransfer.pt Website:
http://www.simplytransfer.pt
Outras Informações:
Site em: Alemão, Francês, Inglês, Português e Espanhol
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;

Somos uma empresa especializada no serviço de Transferes,
Tours e motorista privado, que atua na área do Turismo em
Portugal Continental e Europa.
Com um atendimento de excelência e personalizado, cada
cliente pode ver os nossos veículos como uma extensão da sua
vontade e curiosidade de conhecer e explorar todos os locais
que desejar.
Dispomos de um conjunto de roteiros predefinidos, mas pode
sempre optar por criar o seu, incluir tudo o que quer conhecer,
tornando esta experiência única. Trace a sua rota que nós
tratamos do restante.

Skybags - Serviços de Home Check-In
Morada: Av. do Brasil, 40C

1700-071 Lisboa

Telefone: +351 808 20 20 03 Fax: +351 217 974 199
E-mail: geral@skybags.net Website:
http://www.skybags.net
Skybags- Serviços de Home Check-in, o inovador serviço de
check-in residencial, prestado na véspera do dia voo, em sua
casa, escritório ou hotel. Aprovado pelo I.N.A.C. este serviço está

Sitgo

disponível na Grande Lisboa para todos os voos das Companhias

Morada: Av. Brasília1400-038 Lisboa

Aéreas aderentes, à exceção dos voos para os E.U.A.

Telefone: +351 910 115 999
E-mail: info@sitgo.pt Website: http://www.sitgo.pt

Reserve já serviço Skybags através da Linha Azul 808 20 20 03

Horários:
10:00 / 21:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

ou visite-nos em www.skybags.net para mais informações.
Liberte-se das longas filas de check-in, do peso da sua bagagem
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A Sitgo não é uma empresa de Tour em Segway convencional.
Podemos fazer tudo o que você espera, e muito mais. Somos a
única excursão de Sitway (Segways-sentados) na cidade, pode
alugar um de nossos sitways para conhecer a nossa história,
quer seja com o apoio do nosso guia virtual, ou com um dos
nossos colaboradores especializados. Ou até se preferir pode só
alugar por um período de tempo, e fazer o que quiser. A cidade é
sua. Como locais, queremos oferecer uma experiência única,
onde os viajantes podem observar os monumentos de Lisboa, a
luz, a paixão, o rio, o sol, os miradouros, os parques, a comida e
as pessoas, isto tudo sentadas e ao seu próprio ritmo. É o que
queremos que se recorde para sempre é que será sempre Bemvindo à nossa amada cidade, Lisboa! A Sitgo é o representante
Oficial da Sitway em Portugal, apoiada pelo Turismo de Portugal.
Venha divertir-se connosco!

SNATTI - Reserva de Serviços de Guia Intérprete
Morada: Avenida da Liberdade 3 - 3º Andar, sala
71250-139 Lisboa
Telefone: +351 21 346 7170 Fax: +351 21 343 22 98
E-mail: reservas@snatti.com Website:
http://www.snatti.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas;

SNATTI, representa em Portugal os Guias Intérpretes Nacionais,
Correios de Turismo e Motoristas de Turismo. Dispomos de uma
vasta rede de prestadores de serviços, nos mais variados
idiomas.
Por um "Portugal só com Guia Oficial" faça a sua reserva
connosco.
Embaixadores da Cultura e Profissionalismo em Portugal.
Membro da Federação Europeia de Guias - "ualified
Interpretation of Culture"

SquareSummary
Morada: Rua Hermano Neves, 18 - Piso 3 - Escritório
71600-477 Lisboa
E-mail: inbox@squaresummary.pt Website:
http://www.squaresummary.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

e das grandes antecedências no Aeroporto.
Skybags a melhor maneira de começar a sua viagem

Solar do Vinho do Porto - Lisboa
Morada: Rua de S. Pedro de Alcântara, 45 r/c 1250-237
Lisboa
Telefone: +351 21 347 57 07/8 Fax: +351 21 337 83 92
E-mail: solarlisboa@ivp.pt Website: http://www.ivdp.pt
Outras Informações:
De 2ª Feira a Sábado: 11h00 - 24h00 Encerra: Domingo e
Feriados
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Strayboots
Morada: Campo Grande, 28 - 3ºC1700-093 -Lisboa
E-mail: europe@strayboots.com Website:
https://www.strayboots.com/
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade auditiva,
Incapacidade intelectual; Competências de atendimento:
Incapacidade auditiva, Incapacidade intelectual;

A Strayboots oferece atividades de team building simples e
eficientes, combinando uma plataforma online com o melhor
que a cidade tem para oferecer.
Durante aproximadamente 2 horas, as equipas exploram a
cidade, desde museus e monumentos, passando por lojas ou
pontos culturais relevantes, haverá muito por descobrir.
A experiência consiste num jogo em que as equipas têm que
resolver cerca de 30-35 desafios entre perguntas e fotografias,
enquanto são guiadas por um mapa interactivo.
Têm também um live chat que fomenta a interação dinâmica
entre equipas.
A equipa que responder corretamente a mais desafios, ganha!

Tasting Fado

Eventos para donos de supercarros

Morada: Avenida Liberdade, 182-A1250-146 Lisboa
Telefone: +351 217 803 670

Take Lisboa

E-mail: tastingfado@uau.pt Website:
http://www.teatrotivolibbva.pt

Morada: Lisboa
Telefone: +351 914 059 080
E-mail: takelisboa@takelisboa.com Website:
http://www.takelisboa.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Take Lisboa é uma empresa local que pretende mostrar a
verdadeira Lisboa a quem nos visita. Somos portugueses
apaixonados pela nossa cultura, queremos partilhar convosco
este orgulho em Lisboa, na sua história e nas suas tradições.

Horários:
Espectáculo: 19h00 às 20h00 - Quarta a Sábado (60 minutos)
Bilheteira: 10h00 às 20h00 - Segunda a Sexta;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade motora;
Competências de atendimento: Incapacidade visual;

Nasceu nas ruelas populares de Lisboa, mas não se resume
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Para isso criámos três Free Walking Tours distintas que visitam
as zonas históricas mais ricas da nossa cidade: Centro, Alfama &
Mouraria e Belém. Acreditamos realmente no conceito de Free
Walking Tour e não o usamos para venda de outros passeios. Na
Take Lisboa cada tour tem um limite máximo de 25 pessoas, só
assim conseguimos a proximidade e intimismo tão
característicos da alma portuguesa. Assumimos um
compromisso com Lisboa e prometemos respeitar a sua
identidade, apresentando-a tal como é e nunca desconsiderando
a sua real essência. Com a Take Lisboa podem descobrir os três
principais pontos da cidade de forma descontraída e pela mão de
um guia que vos vai fazer sentir em casa. Temos a certeza que
no final de cada tour se vão sentir tão apaixonados por Lisboa
quanto nós.
Para além dos nossos Free Walking Tours temos também uma
oferta alargada de passeios privados que podem descobrir no
nosso site. Todos os passeios Take Lisboa são realizados em
inglês, espanhol e francês, sendo possível optar por passeios
privados em português e italiano.

Símbolo nacional e Património Cultural e Imaterial da
Humanidade (Unesco, 2011), o Fado é muito mais que uma
canção. É uma experiência dos sentidos, uma viagem pela
História, artes e gastronomia de Portugal. Tem um sabor
especial, um glamour único, um ambiente próprio.
Tasting Fado oferece o que a cidade tem de melhor: uma visita
ao teatro, monumento nacional e considerado um dos mais belos
edifícios da Lisboa cultural, o cenário mais adequado a esta
vivência genuinamente nossa onde fadistas e músicos o
conduzirão pela essência de ser português apreciando o Fado no
seu todo, acompanhado por um cálice de Vinho do Porto e um
pastel de nata.

Tour-Line, Lda

Time Travellers
Morada: Avenida General Roçadas, 157 - 8º
Lisboa
Telefone: +351 965 107 188/38

1170-159

E-mail: geral@timetravellers.pt Website:
http://www.timetravellers.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 320/2011
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
A Time Travellers é uma Agência de Animação Turística criada
por duas Arqueólogas que lhe oferece Passeios e Atividades
dedicados à descoberta da Arqueologia e Cultura do nosso país.
Temos por missão dar a conhecer o Passado de Portugal de
forma divertida, descontraída e interativa, garantindo uma
experiência única num contacto direto com a Arqueologia e a
Natureza.
Seguimo-nos pela paixão pelo Passado e pela proximidade com o
cliente, sempre com simpatia, dinamismo e respeito pelo
Património.
Venha passear connosco! Para os fãs e curiosos do Passado e da
Arqueologia.

Tours For You
Morada: Rua Cais das Naus 4.01.01 E

1990-305 Lisboa

Telefone: +351 21 390 42 08 Fax: +351 21 004 57 42
E-mail: info@toursforyou.pt Website:
http://www.toursforyou.pt
Outras Informações:
Licença nº: 1259/04;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios Aéreos; Turismo Equestre;
A Tours For You é um Operador DMC, especializado em serviços
de luxo e charme. Para além das nossas propostas de serviços e
hotéis no nosso website www.toursforyou.pt, poderemos
desenhar soluções à medida dos seus clientes e suas férias,
sempre com uma garantia de uma resposta rápida da nossa
parte. Somos também o único Operador Português do Consórcio
de luxo mundial Virtuoso (www.virtuoso.com) assim como da
Ensemble Travel Group (www.ensembletravel.com)

Tuk Away Lisbon

nelas. Evocando a alma Portuguesa, o Fado é melancólico, canta
a saudade e faz-se acompanhar de viola e de guitarra
portuguesa.

Morada: Rua José Cardoso Pires Nº 7 - A 1750-430
Lisboa
Telefone: +351 919 768 519 / 913 453 587
E-mail: Tour-Line@sapo.pt Website: http://www.tourline.net
Outras Informações:

Logística de congressos, eventos e qualquer outro tipo de
transporte em viaturas de luxo
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Outras Atividades;

Deixe o seu passeio turístico ao nosso cuidado!

Transtejo - Transportes do Tejo, S.A.
Morada: Avenida Infante Dom Henrique (Estação SulSueste) 1100-282 Lisboa
Telefone: +351 21 882 03 48 - +351 21 882 03 49 - +351
808 203 050 Fax: +351 21 882 03 76
E-mail: geral@transtejo.pt Website:
http://www.transtejo.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 92/2011;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco;
Conheça Lisboa vista do rio Tejo, em passeios regulares com a
duração de cerca de duas horas e meia. A Transtejo proporcionalhe momentos mágicos, com a vista inigualável da cidade a
partir das águas tranquilas do rio que a abraça.
Os Cruzeiros regulares realizam-se de 1 abril a 31 de outubro
com partidas diárias da Estação Fluvial do Terreiro do Paço às
11h00 e às 15h00 e com paragens no Parque das Nações e em
Belém.
A Transtejo proporciona-lhe também a possibilidade de receber
os seus amigos e/ou clientes a bordo de um cacilheiro, com
capacidade apropriada para as suas necessidades (até 600
passageiros).
Com um passeio no Tejo, fará de uma conferência de imprensa,
da apresentação de um produto ou serviço ou de um casamento,
um momento inesquecível. Os programas propostos permitem-
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Morada: Rua da Palma, 273 1100-391 Lisboa
Telefone: +351 96 391 69 62
E-mail: info@tuk-away.com Website: http://www.tukaway.com
Outras Informações:
Registo nº: 122/2015
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Lisboa é uma cidade única.
A sua luz forte, as cores brilhantes, os inúmeros recantos
repletos de História e os seus miradouros arrebatadores fazem
dela um lugar ímpar.
Lisboa não se esgota nas descrições dos guias turísticos que
impõe ao visitante uma visão limitada da cidade. Existe uma
outra Lisboa. Aquela que se esconde nas vielas à vista dos
menos atentos: a urbe romana de Olisipo, a medina árabe de
Luxbuna oculta nos recantos e bairros muçulmanos que
perduram nos nomes e na história da cidade. A orgulhosa capital
europeia dos Descobrimentos e a moderna Baixa Pombalina.
A Tuk Away leva-o a esta Lisboa desconhecida, enriquecendo a
sua viagem com informação histórica fidedigna, curiosidades e
relatos que vão prender a sua atenção desde o primeiro
momento. Visite os miradouros com paisagens surpreendentes,
partilhe da cultura dos bairros históricos da cidade e da riqueza
dos monumentos religiosos.
A Tuk Away é única!
Seja único em Lisboa! Deixe o mapa e aceite o nosso desafio:
conheça Lisboa “ In a whole new way “.

Tuk Tuk Fado
Morada: Rua Castilho, 931269-072 Lisboa
Telefone: +351 966 421 394
E-mail: tuktukfado@gmail.com Website:
http://fadotuktuk.wix.com/tukfado
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Passeios Aéreos;

lhe programar o passeio e a duração que mais lhe convier, servir
refeições a bordo e proporcionar momentos de animação e
descontração .

Tuk On Me
Morada: Rua da Palma, 273 1200-681 Lisboa
Telefone: +351 917 289 640
E-mail: info@tukonme.pt Website:
http://www.tukonme.pt
Outras Informações:
Registo nº: 485/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

A Tuk On Me é uma empresa que consiste em proporcionar
momentos únicos e inesquecíveis pela deslumbrante e
encantadora região de Lisboa. Conta com uma equipa
profissional e especializada em transmitir magníficas sensações
a quem decide partir numa aventura relaxante. Pensamos em si
desde o momento em que aceita o nosso desafio, uma viagem
diferente em que pode contar com um guia turístico privado,
escolher o percurso, ou simplesmente, deixar-se levar! Fuja da
sua rotina ou explore esta nova cidade para si. Venha percorrer
os encantos da cidade de Lisboa. Encante-se com vistas
deslumbrantes, respire a História, sinta os cheiros, disfrute da
luz...e deixe-se ir! Confiança é o nosso lema. Entre nesta
aventura de descobrir ou redescobrir a cidade das setes
colinas!!! Assista ao contraste de uma cidade histórica milenar
em confronto com o corropio cosmopolita da atualidade. Deixese levar, de uma forma intimista, e vislumbre a extraordinária
luminosidade que rebate nas setes colinas da cidade de Lisboa.
Sinta a emoção de transitar em ruas labirínticas dos bairros mais
antigos que a cidade possui. Respire a brisa do rio Tejo ao
passear pela sua marginal. Venha conhecer os recantos únicos e
maravilhosos de Lisboa e o que a rodeia. A Tuk On Me está
acessível a todo o tipo de clientes e faixas etárias. As viagens
são personalizadas e adaptadas ao gosto do cliente, de modo a
tornar o seu passeio único e adequado ao seu desejo.

Tuk Tuk Tours Lisboa
Morada: Baixa de Lisboa
Telefone: +351 919 168 975

Tuk Tuk Fado uma maneira de estar na vida!
A Tuk Tuk Fado é uma empresa de circuitos turísticos focada nos
seus clientes, com o objetivo de proporcionar momentos únicos
e inesquecíveis pela deslumbrante e resiliente região de Lisboa.
Escolha um dos nossos circuitos, conheça Lisboa e descubra um
destino ao mesmo tempo acolhedor e surpreendente, que
oferece uma atmosfera de glamour, calma e História plena. Uma
gastronomia sublime, um povo hospitaleiro e simpático e um
clima fantástico, fazem deste um destino privilegiado.
Entre numa viagem diferente onde pode contar com um guia
turístico privado e pode escolher o percurso que mais lhe
interessa.
A Tuk Tuk Fado pode marcar a diferença no evento que está a
planear e é um óptimo meio para promover a sua marca ou
produto.

E-mail: tuktuktourslisboa@gmail.com Website: http://tuktuk-tours-lisboa.webnode.pt/
Horários:
09:00 - 21:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade auditiva, Incapacidade
motora, Incapacidade intelectual;

Venha conhecer ao pormenor todos os detalhes da magnifica
cidade de Lisboa através dos nossos guias num inesquecível
passeio de Tuk Tuk!
Ao seu dispor, com percursos a partir de uma hora até a um
máximo de 4 horas, pré-definidos ou personalizados com
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A milenar e resiliente cidade de Lisboa sempre convidou ao
passeio e à visita. Descubra os principais miradouros, recantos,
monumentos de Lisboa a bordo de uma Tuk Tuk. Temos alguns
circuitos especificos: Lisboa Antiga, Lisboa Chique, Lisboa dos
Descobrimentos, Circuito Cascais e Circuito Sintra.

veículos disponíveis com capacidade mínima de duas pessoas e
máxima de 6 pessoas.
Veículos a combustível e também eléctricos, 100% ecológicos!
Reserve já e divirta-se a bordo!

Táxis Calisto Ribeiro
Morada: Rua Gen. Silva Freire, Lt 158 - 4º A1800-210
Lisboa
Telefone: +351 966 508 133 / 936 701 038

Waltour Travel & Business

E-mail: taxijosequeiroz@gmail.com Website: http://www.t
axijosequeiroz.pt.vu;http://www.facebook.com/taxijosequ
eiroz

E-mail: waltour@waltour.pt Website:
https://www.waltour.pt

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Somos uma empresa vocacionada para serviços personalizados
de transporte em táxi (até 7 lugares) e passeios turísticos, em
viaturas de turismo até 9 lugares, licenciada pela Câmara
Municipal de Lisboa, Instituto dos Transportes Terrestres e
Instituto de Turismo de Portugal.
Proporcionamos, além dos serviços de táxi tradicional, serviços
diversos de ANIMAÇÃO TURÍSTICA, incluindo passeios e rotas
temáticas, transportes para visitas a monumentos, museus, e
outros locais de interesse turístico, cultural, religioso e
paisagístico. Sugerimos / organizamos os tours, sighseeings, ou
realizamos os percursos escolhidos pelo cliente, de forma a
poder levar de Lisboa, e de Portugal as melhores recordações –
da sua beleza, da sua paisagem, da sua História, da sua
arquitectura, da sua gastronomia, da sua cultura, do seu
património material e imaterial (o fado, os cantos, as danças, as
festas...) – enfim, de tudo o que define os Portugueses como um
Grande Povo.
Damos-lhe a conhecer a cidade de Lisboa, cidade dos
Descobrimentos, nas suas vertentes histórica e moderna, e os
seus arredores mais próximos - a Margem Sul do Tejo, a Serra da
Arrábida, Sesimbra, Cabo Espichel, a Serra de Sintra (vila
património mundial e paisagem cultural da UNESCO), Estoril,
Cascais, a Boca do Inferno, praia do Guincho e o Cabo da Roca,
autênticas maravilhas da Natureza.
Sugerimos-lhe a histórica vila de Évora, entre outras vilas e
cidades do Alentejo, e, pelo litoral oeste de Portugal, Óbidos,
Nazaré, Batalha, e Fátima, cidade altar do mundo, com o maior
santuário mariano de Portugal.
Um pouco mais a norte, Coimbra, cidade do conhecimento,
Mealhada, Luso, Buçaco, as Aldeias de Xisto da Lousã e Piódão,
ou a Serra da Estrela. Ou ainda, no topo mais ao norte de
Portugal, os encantos do Alto Minho, com a sua partilha do Rio
Minho com a vizinha Espanha – Viana do Castelo, Vila Praia de
Âncora, Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença do Minho,
Ponte de Lima, Arcos de Valdevez…
Outros percursos, destinos ou programas, da preferência do
cliente, serão igualmente satisfeitos por nós, nomeadamente
deslocações para viagens em negócios. Condições específicas,
preços e horários a combinar.
Primamos pelo conforto, segurança e bem-estar dos nossos
clientes. Dispomos de viaturas com ar condicionado e Internet a
bordo, de motoristas profissionais, com simpatia e cordialidade,
que lhe pretendem prestar um serviço personalizado, 100%
português.

Morada: Lisboa
Telefone: +351 916 699 309

Horários:
07:00 / 24:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

MAIS QUE UM GUIA em Portugal!
Um amigo gentil, culto, comunicativo e muito bem-humorado,
que organiza recebe e acompanha sua viagem, mas também
simplesmente lhe faz companhia para um happy hour.
Tours Criativos e personalizados planejados com uma visão
diferenciada que prioriza a percepção e imersão na alma do
povo.
Motoristas/guias que explicam a história e as curiosidades das
àeas visitadas com tempo para apreciar as cidades, aldeias, vilas
e locais, que não fazem parte dos roteiros turísticos
convencionais, mas que são importantes, para perceber a
diversidade cultural, histórica, religiosa e artística do país.

We L You - Lounge, Luggage, Lodge and Love
Morada: Rua dos Bacalhoeiros, 4 - 1º 1100-070 Lisboa
Telefone: '+351 919 263 085
E-mail: claudia@welyou.pt Website:
http://www.welyou.pt
Horários:
8:00 / 23:00;
Outras Informações:
Estamos a dez passos da Casa dos Bicos (Fundação José
Saramago) ou 4 minutos a pé do metro do Terreiro do Paço.
Temos uma Sala de Estar, Sala de Refeições, Biblioteca, Copa e
WCs.
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Outras Atividades;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual;

O seu voo chega muito antes da hora do seu check-in ou é muito
depois do check-out? Deixe a sua bagagem connosco, e visite a
nossa bela cidade de mãos-livres. Das 8h às 23h. Você também
poderá relaxar, sentar-se num sofá, aceder a Internet, tomar um
aperitivo ou encontrar uma boa ajuda e informações muito úteis
para planear a sua visita a Lisboa!

Weekend Treasure
Morada: Rua Almirante Sarmento Rodrigues, RQ 3,1
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Poderá visitar-nos em www.taxijosequeiroz.pt.vu ou
facebook.com/taxijosequeiroz.

We Hate Tourism Tours
Morada: Rua Rodrigues Faria, 103 - Edf. 14º Piso 4.1
1300-501 Lisboa
Telefone: +351 913 776 598
E-mail: info@wehatetourismtours.com Website:
http://www.wehatetourismtours.com
Outras Informações:
Registo Nº : 406/2010
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Outras Atividades; Enoturismo e
Gastronomia;
Venha connosco e aproveite ao máximo da sua visita a Lisboa
com a We Hate Tourism Tours! A WHTT leva-o a todos os locais
que merecem uma visita em Lisboa e arredores: Sintra, Belém,
Cascais, Cabo da Roca, Setúbal, Sesimbra, Parque Natural da
Arrábida, Cristo-Rei e as 7 colinas da cidade. Os drivers da WHTT
mostram tudo na perspetiva dos locais. Sempre diferente,
sempre divertido. Nunca mais quererá ser um turista!

Week Break Tours
Morada: Lisboa
Telefone: +351 91 450 10 31
E-mail: info@weekbreaktours.pt Website:
http://www.weekbreaktours.pt
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios Aéreos;

Quer seja uma experiência de algumas horas, de um dia inteiro
ou de alguns dias, a Week Break Tours proporciona-lhe o melhor
de Portugal em tours privados. Da História à Gastronomia,
passando pela Cultura e outras vertentes, damos a conhecer
Portugal como os locais. Prestamos um serviço de qualidade com
a privacidade e descrição de uma experiência feita à medida.
Venha descobrir Portugal connosco!
Também disponível para eventos privados, particulares ou de
empresas, experiências, casamentos, aniversários e outros
eventos especiais onde a qualidade, privacidade e descrição são
chave. Consulte-nos!

Winelands Tours & Travel
Morada: Avenida da Liberdade, 258 - 9º 1250-149
Lisboa
Telefone: +351 21 324 20 00 Fax: +351 21 324 20 09
E-mail: info@doc-dmc.com Website:
http://www.winelands.pt
Outras Informações:
Registo Nº : RNAVT 3036
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

A Winelands Tours & Travel é uma marca especializada em
enoturismo e eventos vínicos. Organiza escapadinhas
enogastronómicas, roteiros vínicos para individuais e grupos, e
provas de vinho.

7.ºB1900-882 -Lisboa
Telefone: +351 960 051 905
E-mail: reservations@weekendtreasure.pt
Outras Informações:
Registo nº: 354/2014
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

A Weekend Treasure é uma empresa sediada em Lisboa,
especializada em tanto em percursos turísticos como em
transferes.
Estamos disponíveis 24 horas por dia, 365 dias por ano,
disponibilizando o nosso serviço pauta-se pela eficiência,
conforto, segurança e simpatia. Para este efeito, contamos com
a nossa equipa de motoristas profissionais, fluentes em diversos
idiomas.
Temos para oferecer tanto tours regulares por Lisboa, Sintra,
Cascais, Fátima, Batalha, Alcobaça, Nazaré e Óbidos como tours
personalizados, à medida de cada cliente, que podem incluir
destinos desde pequenos passeios de meio dia como passeios
tão longínquos como Espanha, França e Marrocos.
Dispomos de uma frota de veículos Mercedes com capacidade
entre os 4 e os 8 lugares, todos eles com ar condicionado.
Dispomos ainda, através das nossas parcerias, de limousines,
para garantir que a sua estadia se torne inesquecível!
Esperamos por si!

Yellow Bus Sightseeing Tours
Morada: Carristur Av. Dr. Augusto Castro 1950-082
Lisboa
Telefone: +351 21 361 31 93 Fax: +351 21 361 30 52
E-mail: yellowbus@carristur.pt Website:
http://www.yellowbustours.com
Outras Informações:
Licença nº: 1005/99
Pontos de saída Lisboa: os circuitos turísticos em autocarros
panorâmicos saem da Praça da Figueira e os elétricos da Praça
do Comércio; o circuito em mini-autocarro tem o seu terminal em
frente ao Mosteiro dos Jerónimos em Belém e o mini-comboio em
frente ao Centro Comercial de Vasco da Gama no Parque das
Nações. Porto: Porto Antigo, Porto das Pontes ? R. do Infante D.
Henrique; Porto dos Castelos ? R. Ferreira Borges Funchal: todos
os circuitos ? Av. do Mar Braga: Bracara Tour ? Av. Central
Coimbra: Funtastic Coimbra ? Lg. da Portagem;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Passeios de Comboio;
Venha descobrir Portugal a 4m de altura com Yellow Bus
Sightseeing Tours da Carristur! Somos o maior operador de
circuitos turísticos em autocarros panorâmicos de dois pisos em
Portugal. Os autênticos "miradouros móveis" propõem-lhe uma
forma única de conhecer 5 das mais belas cidades de Portugal.
Desfrute da atmosfera de Lisboa, Porto, Funchal, Braga e
Coimbra duma perspetiva diferente e original. Os autocarros
operam em regime Hop on Hop off com bilhetes válidos por 24
ou 48h, estes são também válidos na rede de transportes
públicos. Para crianças temos preços especiais.
Conheça Lisboa histórica com o Tagus Tour, ou "embarque" no
Olisipo Tour e visite museus e a zona moderna da EXPO 98. No
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Dar a conhecer o destino e as suas gentes através da cultura do
vinho é o objectivo da Winelands Tours & Travel . Para isso criou
os Winelands of Portugal Roadbooks - programas que permitem
aos visitantes a descoberta das regiões vínicas mais
interessantes, experimentar a típica gastronomia regional e
saborear os vinhos das quintas mais autênticas.
A empresa também organiza jantares de harmonizações de
vinhos, teambuildings e inovadoras experiências de animação
com vinho.

Your Friend in Lisbon
Morada: Rua Sampaio Bruno, 64 - 1º Esq. 1350-286
Lisboa
Telefone: +351 91 888 06 10

Porto, Porto Vintage permite-lhe conhecer: o Porto Antigo, o
Porto das Pontes e o Porto dos Castelos. No Funchal não perca as
vistas de Blue e Yellow Tour. Encante-se com Braga no Bracara
Tour e apaixone-se por Coimbra universitária a bordo do
Funtastic Coimbra Tour.
Além destes circuitos poderá experimentar Hills Tramcar Tour
em elétrico histórico, Belém Tour em mini-autocarro panorâmico,
passeio em mini-comboio no Parque das Nações em Lisboa e
ainda circuitos de meio-dia: Sintra e Fátima Tour (Lisboa) e
Northwest Coast Tour (Funchal). Se prefere passear a pé e
descobrir os famosos funiculares de Lisboa, não pode perder o
nosso Funiculars Tour.

Your Local Tours

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

Morada: Lisboa

Outras Informações:
Registo Nº : 76/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Descubra as nossas aventuras gastronómicas. Temos tours
privados que lhe oferecem a experiência completa: explore o
país e prove Portugal! Peixe fantástico, queijos deliciosos, alguns
dos melhores vinhos do mundo, presunto divinal, pastelaria
surpreendente. Temos tudo isto para lhe mostrar.

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

Telefone: +351 965 169 990

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Your Local Tours proporciona momentos únicos, assentes na
qualidade, conhecimento e companheirismo. Somos
especialistas em visitas guiadas e em mostrar-lhe o melhor de
Portugal e do povo Português. Fazemos tours todos os dias do
ano, em português, inglês e espanhol, em Lisboa, Setúbal, de
enoturismo, do azulejo entre outras.

Loures
Diversity

Miss Lisbon

Morada: Praceta Fernando Pessoa, 6 - 4 Dto
Prior Velho / Loures
Telefone: +351 961 606 768 / 214 010 474

2685-390

Morada: Praça Infante D. Duarte, 8 - 3º D, Infantado
2670 - 386 Loures
Telefone: +351 965 458 919

E-mail: geral@diversity.pt Website: http://www.diversity.
pt;http://diversitytoursportugal.blogspot.pt

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

Outras Informações:
Registo Nº : 232/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Outras Informações:
Registo Nº : 2/2013 percursos pedestres, caminhada, orientação
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Na Miss Lisbon fazemos de tudo para que a cidade de Lisboa
caia, literalmente, a seus pés! Os nossos Percursos Pedestres
Turísticos mostram-lhe a cidade como nunca a viu, ora a pé ora à
boleia dos mais pitorescos transportes públicos de Lisboa, como
o Eléctrico 28, o Elevador de Santa Justa ou o Cacilheiro. Temos
também, Percursos Pedestres Temáticos, a partir dos quais
poderá descobrir, por exemplo, a Lisboa dos cafés históricos ou a
Lisboa de Fernando Pessoa! A não perder!

Somos uma empresa de animação turística criada com o objetivo
de ensinar quem vem de fora a amar Portugal e a sua cultura.
Organizamos sua excursões em Portugal, fazemos visitas à
medida, a qualquer altura do dia ou da noite. Você diz-nos o que
você quer fazer, e nós construímos o seu desejo. Pode ser um
evento, uma visita a uma cidade , uma noite para fora com
amigos, uma visita a um lugar simbólico. Levamo-lo a fazer parte
das festas da vindima, levamo-lo num cruzeiro no rio Douro, ou
a uma noite para fora nos velhos bairros de Lisboa. Temos
nosso cartão de Dxperience, um cartão com que você pode usar
para tornar a sua experiência em Portugal mais barata e ainda
mais inesquecível. Com a Diversity poderá entrar dentro do
espírito português, sentir as nossas almas, aprender a sentir a
saudade do nosso sol, da diversidade das nossas paisagens as
diferentes intensidades do nosso clima, os diversos gostos da
nossa gastronomia. Tenha uma experiencia portuguesa! A
Diversity tem uma equipa permanente ao seu serviço, nascida
para fazê-lo feliz, para lhe ensinar o sentido da palavra
”Saudade”.

Portugal Wild Trail
Morada: Rua Luís de Camões, 11 R/C Portela 2685-220
PORTELA-LRS
Telefone: +351 960 375 106
E-mail: mail@portugalwildtrail.com Website:
http://www.portugalwildtrail.com
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
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Portugal Premium Tours
Morada: Rua Linha de Torres, 6 2665-761 Lousa / Loures
Telefone: +351 912 991 664 / 917 213 730 Fax: +351
219 856 027
E-mail: geral@premiumtours.pt Website:
http://www.premiumtours.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 203/2012
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios Aéreos; Turismo
Equestre;

Tours Privados em Portugal

ReceitaVIP - Mobilidade e Turismo
Morada: Praceta Maria Lamas, 4 - 6ª Esq - Bobadela
2695-060 Loures
Telefone: +351 939 673 547

Atividades reconhecidas de Turismo de Natureza: Caminhadas e
outras atividades pedestres; Rotas temáticas e outros percursos
de descoberta do património (por exemplo, Rota do Megalitismo,
do Romano, do Românico, do Fresco, Gastronómicas, de Vinhos,
de Queijos, de Sabores, de Arqueologia Industrial)

Sardines Lisbon Tours
Morada: Rua Domingos Leite Pereira, N1 4C2685-895
Sacavém
Telefone: +351 966 804 757
E-mail: info@sardineslisbontours.com Website:
http://www.sardineslisbontours.com
Horários:
09:00 - 18:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

Sardines Lisbon Tours disponibiliza tours privados ou semiprivados aos top lugares da região de Lisboa.

E-mail: geral@receitavip.com Website:
http://www.receitavip.com
Outras Informações:
Registo Nº : 81/2006
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
ReceitaVIP é uma empresa de viaturas com motorista que surge
no mercado com o objectivo de responder às novas tendências e
exigências do mercado no que diz respeito à mobilidade.
ReceitaVIP representa uma empresa, com cerca de 20 anos de
experiência ao serviço de embaixadas, Protocolo de Estado,
Multinacionais e outros.

Visitando Lisbona
Morada: Rua António Maria Pais, 25 - 4º 1885-001
-Moscavide
Telefone: +351 925 058 259
E-mail: visitandolisbona@gmail.com Website:
http://visitarelisbona.blogspot.pt/
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

Somos um grupo de guias italianas, que, seguindo caminhos
diferentes, se mudaram para a capital portuguesa para estudar e
depois… nunca mais foram embora. Com formações diferentes e
com um conhecimento aprofundado da história e da cultura
portuguesas, oferecemos serviços diversificados, de acordo com
as nossas competências e com os pedidos das pessoas que nos
contactam.
O nosso objetivo é mostrar-vos a cidade com os nossos olhos, os
de pessoas que descobriram Lisboa aos poucos e que procurarão
fazer-vos saborear as suas maravilhas, desde as mais vistosas às
mais discretas. Os passeios que propomos incluem:
1) Lisboa antiga: percurso pelo centro histórico, a pé e de
elétrico, para conhecer a sua história e monumentos. Bairros:
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Baixa, Chiado, Bairro Alto, Alfama, Graça, Mouraria e Castelo.
Duração: meio-dia ou um dia;
2) Tour dos exploradores: visita de Belém, onde se encontram
importantes monumentos, como o Mosteiro dos Jerónimos, a
Torre e o Padrão dos Descobrimentos;
3) Tour romântico: Sintra, Cabo da Roca e Cascais;
4) Tour místico: Óbidos, Nazaré, Mosteiro da Batalha e Santuário
de Fátima;
5) Tour urbano: visita à Galeria de Arte Pública de Loures.

Mafra
Best City Tours

LEALTOURS Unipessoal Lda.

Morada: Rua do Pinheiro, 3 - Apartamento 302.
2640-521 Mafra
Telefone: +351 965 023 475

Morada: Rua do Massapez, 35 - Fonte Boa da
Brincosa2655-094 Carvoeira
Telefone: +351 261 865 198 / 969 680 754

E-mail: transportesbestcitytours@gmail.com Website:
https://www.bestcitytours.pt

E-mail: info@leal-tours.pt Website: http://www.lealtours.pt

Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

Outras Informações:
Registo nº: 134/2014
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;

Em todo o lado, consigo!

ManzWine, Lda
Morada: Largo da Praça, 8-A2640-160 Cheleiros - Mafra
Telefone: +351 219 279 468 / 912 801 066
E-mail: info@manzwine.com Website:
http://www.manzwine.com

A LEAL TOURS é uma empresa de transportes personalizados e
exclusivos. Possuimos uma frota de viaturas de 9 lugares , com
ou sem reboque para o mais diversificado tipo de
serviços. Contamos com motoristas experientes e bilingues ,
assim como poderemos também fornecer o serviço de guia
interprete.

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Tão perto de Lisboa, Sintra e Casais venha e… Visite a nossa
adega, prove os nossos vinhos, conheça o lagar antigo, passeie
pelas nossas vinhas.
Descubra Cheleiros! A cerca de 30 minutos de Lisboa, Sintra ou
Cascais venha conhecer a ManzWine e prove os nossos vinhos e
a comprove as maravilhosas características conferidas pelo solo
e clima desta Região.
Nascida das ruínas recuperadas da antiga escola primária, a
adega da ManzWine, com as suas paredes de pedra ao estilo de
outrora, possui a tecnologia de produção dos novos tempos
preservando a tradição das antigas adegas.
Conheça também a nossa exposição no “Lagar Antigo”, onde
entrando num “túnel do tempo”, propomos uma visita a épocas
mais remotas com fósseis e artefactos dos povos mais
primitivos, o modo de vida, usos e costumes das gentes locais,
até entrarmos na evolução e importância que o vinho teve na
região.
Por fim, passeie pelas nossas vinhas, nas encostas íngremes de
Cheleiros e venha descobrir o renascer de uma tradição nesta
histórica vila.
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Montijo
Baleia Azul, Excursions & Events Lda.

Visitsul

Morada: Rua Manuel Giraldes da Silva, 842870-326
Montijo
Telefone: +351 936 392 396

Morada: Rua Àlvaro Valente, 57 rch/esq2870-468 Montijo

E-mail: baleia.azul.gerente@gmail.com Website:
http://portugal-onhand.ru
Outras Informações:
Registo nº: 90/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Passeios turísticos e excurções em Portugal com guia oficial.
Enoturismo, provas vínicas e degustações. Visitas guiadas,
passeios na ilha de Madeira e nos Açores.

Telefone: +351 964 774 185
E-mail: geral@visitsul.pt Website: http://www.visitsul.pt
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Venha conhecer o lado inexplorado da capital mais procurada do
mundo, estamos apenas a 20 minutos de Lisboa, e prometemos
uma viagem no tempo inesquecível. Vamos buscá-lo ao Hotel,
para viajar nos nossos barcos típicos do Tejo com mais de 500
anos de história, passear de Charrete puxada a cavalo, e
conhecer as tradições e gastronomia da Margem Sul do Tejo com
Lisboa em pano de fundo.

Odivelas
Admirable Tours & Transfers

Ella Trip

Morada: Rua Vasco Santana, 18 - 1 esq.2620-362
Ramada
Telefone: +351 960 296 546

Morada: Av. das Acácias, 14 - lj 2 2675-242 Odivelas

E-mail: info@admirable.pt Website:
http://www.admirable.pt
Horários:
24h;
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

A Admirable é uma empresa de turismo com vaste experiência
no mercado e efetua viagens para todo o pais e estrangeiro.
Frota recente e motoristas experientes são a nossa oferta para
uma excelente prestação de serviço. De 1 a 16 pessoas teremos
todo o gosto em servi-lo.

Telefone: +351 965 598 831
E-mail: ellatrip.portugal@gmail.com Website:
http://www.ellatrip.com
Horários:
09:00 - 21:00;
Outras Informações:
Promoção: Faça um tour de tuk tuk e ganhe um cd de fado.
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos;

Somos uma empresa de animação turística com sede em
Portugal. Inovação, qualidade de serviço e causas sociais são as
palavras chave do nosso trabalho.

Gaia Tour Portugal

Estrela d'Alva Tours
Morada: Rua Gil Eanes, 26 - 1º Esquerdo 2675-361
Odivelas
Telefone: +351 967 852 921
E-mail: filomena.farinha@estreladalva.pt Website:
http://www.estreladalva.pt
Outras Informações:
Registo nº: 121/2014
Turismo de Natureza, Turismo Fotográfico, Observação de Aves
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Turismo Equestre;

A pensar no viajante que procura experiências inéditas e
enriquecedoras, e que deseja fugir dos tours tradicionais (o
turismo de “massa”), os nossos tours são feitos com tempo, sem
stress, para que possa usufruir das atrações de forma tranquila
permitindo que interaja com a atmosfera do lugar e com as
pessoas. Temos roteiros inéditos para que possa vivenciar
experiências autênticas, e, ainda a oportunidade de fazer novos
amigos.

Morada: Praceta das Papoilas, 7, R/C Esq 2675-579
-Odivelas
Telefone: +351 969 154 738 Fax: +351 965 198 678
E-mail: gaiatourportugal@gmail.com Website:
http://www.gaiatourportugal.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

A Gaia Tour Portugal é uma empresa de Animação Turística com
veículo próprio que tem o intuito de fazer passeios de acordo
com o gosto e a necessidade do cliente. Roteiros privados para
sua maior comodidade ou roteiros de grupos distintos, para uma
necessidade mais económica. O país do Fado, Pastel de Belém e
1000 maneiras de se preparar o Bacalhau. Venha Conhecer
Portugal com Gaia Tour Portugal!

NTAT TOURS - Serviço de Eventos, Lda.
Morada: Rua Jorge Sena, 22 - 3ºEsq.2675-391 Odivelas
Telefone: +351 211 569 376 Fax: +351 211 588 696
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Lisbon Best Tours

E-mail: ntat_tours@hotmail.com

Morada: Rua Norberto de Oliveira, 72620-111 Póvoa de
Santo Adrião
Telefone: +351 96 700 5000 / 91 721 8181

Outras Informações:
Registo nº: 341/2013
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

E-mail: info@lisbonbesttours.com Website:
http://www.lisbonbesttours.com
Horários:
09:00 - 18:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
Turismo Equestre;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade intelectual; Competências
de atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade intelectual;

Receção dos grupos chineses com acompanhamento de
guias/intérpretes da língua chinesa, VIP's com transportes de
Mercedes-Benz e BMW, serviço de intérpretes da língua chinesa
para várias ocasiões.

Oh Lisboa
Morada: Bairros e Colinas-Lda.Rua Pulido Valente, 14 4ºA 2675-672 Odivelas
Telefone: +351 960 452 371 / 937 707 314
E-mail: ohlisboamail@gmail.com
Outras Informações:
Registo nº: 594/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Vem conhecer connosco os pequenos detalhes e segredos de
Lisboa. Visitas guiadas a pé por Lisboa com Itinerários Temáticos
e programas adaptados ao seu gosto.

Oeiras
Cabrio Tour

Conjugamapas

Morada: Rua Bartolomeu Gusmão, 102780-091 Oeiras

Morada: Av. Forte 6, Edif Ramzzotti, Sala P2.112790-072
Carnaxide
Telefone: +351 963 572 584

Telefone: +3651 918 113 031
E-mail: Cabrio.1.tour@gmail.com Website:
http://www.cabriotour.pt
Horários:
09.00 / 19.00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade motora;

Fantásticos tours num confortável VW Golf cábrio, com motorista
e guia que vos mostrará locais e histórias interessantes com
alguns segredos e locais muito próprios que só os guias turisticos
conhecem. Até 3 pessoas. Com possibilidade de ser com mais
pessoas contactando um colega com outro veiculo.

E-mail: geral@conjugamapas.com Website:
http://www.conjugamapas.com
Outras Informações:
Registo nº 335/2013
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

A Conjugamapas é uma empresa de Animação Turística, que
actua a nível nacional, especializada em Passeios Turísticos até 7
pessoas e Atividades Turisticas variadas como Walking Tours,
Beach Tours, Surf & KiteSurf Lessons, Food Tours etc.

Hugo Romano Unipessoal Lda
Morada: Oeiras
Telefone: +351 967 63373

Evani Krempel
Morada: Rua Victor Duarte Pedroso,10 D 1495-126
-Algés
Telefone: +351 966 531 397
E-mail: evanikrempel@hotmail.com Website:
http://evanikrempel.wix.com/portugaldelesales

E-mail: omundoromano@gmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
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Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

serviços de transporte privado com motorista

Lisbon Trips And Tours
Somos um grupo de amigos, amantes da natureza e
apaixonados por Portugal. Pelo fato de conhecermos o nosso
país e gosto por viagem, resolvemos nos juntar e fazermos
viagens a mostrar cantos e recantos aos quais a grande maioria
das empresas do ramo não fazem.

Morada: Praceta Republica Popular de Angola, 6 - 1º Esq.
2730-153 Barcarena
Telefone: +351 922 076 987

Querendo combater esta lacuna, iremos promover visitas aos
lugares mais recônditos deste país.

Outras Informações:
Registo Nº : 302/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Com a Lisbon Trips And Tours irá numa viagem através dos
locais mais deslumbrantes em redor de Lisboa, queremos leva-lo
a descobrir esta magnífica terra num ambiente amigável e com
guias locais.
Lisboa, Sintra, Parque Natural da Arrábida, Sesimbra, Belém,
Fátima, e muitos outros lugares menos conhecidos que são
verdadeiras jóias!
Olhe para além dos cartões postais e venha conhecer Portugal,
através dos olhos do Portugueses."

Lisbon Art & Soul
Morada: Rua Vista Alegre, 4c - 2ºesq 2770-176 Paço de
Arcos / Oeiras
Telefone: +351 933 389 473
E-mail: lisbonartandsoul@gmail.com Website:
http://www.lisbonartsoul.com
Outras Informações:
Registo nº: 163/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

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

Motoconcept - Animação Turística, Unipessoal, Lda.
LISBON Art & Soul
A capital portuguesa em cinco visitas guiadas

Morada: Avenida dos Bombeiros Voluntários, 49-8ºEsq.1495-025 Algés
Telefone: +351 96 396 51 05

Alfama - o bairro caleidoscópico
Bairro mais antigo e pitoresco de Lisboa, Alfama são mais de
dois mil anos de cidade constantemente feita, desfeita e refeita.
Propomos um itinerário de descoberta que inclui um restaurante
atravessado por uma muralha romana, casas de banho públicas
com prédios renascentistas lá dentro e uma pilha de
exuberantes painéis de azulejos que ninguém percebe (nem
sequer os ladrões) se são cópias ou mesmo originais.

E-mail: sidecartouring@netcabo.pt Website:
http://www.sidecartouring.co.pt

Mouraria - o bairro do mundo
Com uma longa tradição popular e marginal, a Mouraria é um
dos bairros mais fascinantes da cidade. O passeio que propomos
é um ziguezague permanente entre o fausto dos antigos palácios
e a poesia do abandono, entre as memórias do fado vadio e a
mais recente arte de rua, entre o pitoresco brejeiro dos velhos
moradores e a alteridade desafiante das novas fornadas de
emigrantes.
Ribeira - o velho-novo centro de Lisboa
A Ribeira foi o centro político, económico, marítimo e militar da
cidade e do império, durante quase 500 anos. Propomos um
passeio ao mesmo tempo contemplativo e questionante, em que
o rebobinar das memórias da antiga zona nobre da cidade se
cruza com um sortido de perguntas sobre os seus actuais
avatares.
Belém e a ditadura como atração turística
O que transformou Belém na zona mais majestosa e turística de
Lisboa foi a Exposição Do Mundo Português de 1940, um raro
pico de folia (ainda que ultra controlada), em quatro severas
décadas de Salazarismo. Rebobinamos o surpreendente evento
festivo da ditadura em plena Segunda Guerra Mundial, enquanto
admiramos o que ficou para a posteridade.
Lisboa à beira rio - Da Ribeira das Naus às Docas de Alcântara
Um passeio pela Lisboa que foi avançando para ocidente e para
o mar ao longo dos últimos 500 anos. Uma caminhada onde se
cruzam as alegrias das Descobertas e as mágoas dos retornados
do Ultramar, mas também os paradoxos da cidade industrial de

Outras Informações:
Alvará Nº : 56/2002;
Caraterísticas e Serviços:
Outras Atividades;
Passeios turísticos em motociclo com side-car.

PWY PortugalWithYou
Morada: Rua Rangel De Lima, 7- 3º DTO 2764-164 Linda
a Velha
Telefone: +351 938 661 907
E-mail: geral@portugalwithyoutravel.pt Website:
http://www.portugalwithyoutravel.pt
Outras Informações:
Serviço de turismo em transportes de 2 a 55 pessoas, com
motoristas profissionais e com 15 anos de experiência no ramo.
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora; Competências de
atendimento: Incapacidade motora;

Formada por uma equipa com vasta experiência no ramo e
profissionais de elevada qualidade.
Aproveitando as excelentes condições geográficas e
demográficas do nosso País, assim como também o nosso povo,
muito receptível aos estrangeiros (turistas), queremos
proporcionar-lhes uma estadia inesquecível.
Para a P.W.Y., cada cliente tem um perfil individual e especifico
com diferentes necessidades a satisfazer. E, por esse motivo, a
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finais do século XIX e os desafios colocados pelos grandes
projetos lúdicos e imobiliários dos inícios do século XXI.

forma como cada viagem começa e acaba, tem um forte impacto
na perceção do viajante e na totalidade da sua visita.

Lusotours

Para a total satisfação do cliente, a P.W.Y. desenvolve cada
serviço à sua medida.

Morada: Praceta Eugénio de Castro, 9 - 3ºEsq2790-063
Carnaxide
Telefone: +351 938 453 266
E-mail: infolusotours@gmail.com Website:
http://www.lusotours.net
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia;

Turismo privado com guias oficiais certificados pelo turismo de
Portugal. Organização de excursões em grupo. Circuitos
Turísticos em Portugal,Espanha & França. Turismo Privado.
Todas as excursões são desenhadas de acordo com as
necessidades de cada cliente ou grupo, toda a gama de veículos
estão disponíveis, desde o tradicional mono volume de 7
lugares, até a um autocarro com capacidade para 55 pessoas.
Estarão disponíveis também, guias oficiais, e toda a flexibilidade
de horários e rotas oferecendo assim a maior comodidade e
conforto para as suas férias

Net Tours - Portugal
Morada: Oeiras
Telefone: +351 965 211 676 Fax: +351 214 193 262
E-mail: info@net-tours.pt Website: http://www.nettours.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Passeios turísticos à volta da cidade de Lisboa, com programas
idealmente concebidos para duas ou quatro pessoas mas
também para grupos (sob consulta), com presença na Internet e
um programa seguro de reservas e pagamentos online. De
momento temos três programas diurnos e dois nocturnos.

Porque sabemos que os pormenores contam, a importância dada
aos detalhes, a atenção dedicada aos nossos clientes, assim
como a descrição e exclusividade, fazem com que os nossos
clientes se sintam em segurança, com conforto e bem-estar.

Real Embrace Portugal
Morada: Rua Francisco Duarte Pedroso, 7A - 3º Esqº
1495-062 Algés
Telefone: +351 925 076 567
E-mail: info@real-embrace-portugal.pt Website: http://w
ww.real-embrace-portugal.pt;http://www.facebook.com/R
ealEmbracePortugal
Outras Informações:
Registo nº: 182/2013
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia;

A nossa missão é divulgar o património histórico e cultural do
nosso país, numa perspectiva descentralizada, valorizando as
dinâmicas e especificidades culturais e históricas de cada região
com qualidade, através de uma oferta variada e segmentada,
com produtos personalizados (desejo de usufruir de experiências
“à medida”).
Os Tours:
Os nossos Tours Privados em viaturas de 5 a 8 passageiros,
disponibilizam ao cliente deslocações de negócios bem como de
carácter cultural ambiental e histórico, ou simplesmente lúdicas.
Incluimos também acompanhamento a visitas a monumentos,
àreas de interesse cultural, histórico e ambiental.
As Rotas, Os Sabores:
Rotas temáticas e outros percursos de descoberta do património,
(Rota das Judiarias, do Megalitismo, do Romano, do Românico,
do Fresco, Gastronómicas, de Vinhos, de Queijos, de Sabores).

R-2rs
Morada: Rua Francisco Duarte Pedroso, 7 A - rc drt
1495-062 -Algés
Telefone: +351 926 776 645
E-mail: tourspt.2015@gmail.com Website: http://rtours.wix.com/r-2rs
Outras Informações:
Outros serviços - transferes
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Em qualquer posto de turismo terá acesso a guias turísticos
sobre a cidade de Lisboa e os seus arredores, mas nada se
compara quando chegamos a um novo lugar e já temos quem
nos receba e acompanhe a nossa estadia.
Quem visita pela primeira vez Lisboa chega com as expetativas
de um cartão-postal, mas para desvendar os segredos da cidade
e as suas pequenas ”estórias” é preciso uma ajuda de quem nela
vive desde sempre.
A Real Embrace Portugal irá ajudá-lo a descobrir Lisboa e os seus
arredores sem que se tenha de preocupar como lá chegar.

A R-2rs tem como objetivo dar a conhecer Portugal na sua
diversidade, cultura e gentes.

Informe-nos dos seus interesses, diga-nos que tipo de tour
pretende ou proponha-nos outros.

Tours privados para Lisboa, Sintra, Zona Oeste, Arrábida,
Alentejo e outros destinos solicitados.

Faça-nos perguntas! A Real Embrace Portugal tem o propósito de
o acompanhar durante a sua estadia de forma a que tire o
máximo proveito da sua visita.

Em associação com centros credenciados de mergulho, levamolo a conhecer o mar português.

Propomos-lhe uma experiência única viajando pelo Portugal real.
Contacte-nos

Sea Lisbon
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Morada: Rua Quinta das Palmeiras 102 3ºEsq 2780-146
Oeiras
Telefone: +351 919 832 800
E-mail: info@sealisbon.com Website:
http://www.sealisbon.com

Taste of Lisboa Food Tours
Morada: Rua Adriano José da Silva, 14-7ºEsq2770-004
Paço de Arcos
Telefone: +351 915 601 908
E-mail: enjoy@tasteoflisboa.com Website: http://www.tas
teoflisboa.com;http://www.facebook.com/tasteoflisboafoo
dtours

Horários:
15:00 / 19:00;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Outras Informações:
Registo nº: 55/2014

Sea Lisbon oferece formas únicas e genuínas de conhecer a
cidade de Lisboa e outras regiões de Portugal. Criámos roteiros
ao longo dos quais poderão conhecer monumentos icónicos da
História de Portugal e degustar vários mariscos nos melhores
restaurantes locais. Ficará a conhecer as influências culturais na
arquetectura e na gastronomia nesta viagem aos cinco sentidos.

Tuk Tuking Around
Morada: Rua Almeida Garrett, 8 2795-012 Linda A Velha /
Oeiras
Telefone: +351 918 638 863

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Guiamos viajantes e exploradores foodies pelos caminhos menos
percorridos para descobrirem a genuina comida, cultura,
arquitetura, história e estilo de vida e gastrómico das pessoas de
Lisboa e de Portugal rural.
Tours Gastronómicos, aulas de cozinha, Supper Club, Férias e
fins-de-semana culinários, tours agrícolas.

E-mail: joao.cab89@hotmail.com
Outras Informações:
Registo nº: 79/2015
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos;

Passeios Turísticos de interesse histórico com o objetivo de
promover o património nacional.

Palmela
Adega Cooperativa de Palmela CRL

Dreamland Tour

Morada: Gare Palmela - Apartado 52

Morada: Av. do Caminho de Ferro,s/n,2950-059 Palmela

2950-401 Palmela

Telefone: +351 21 233 70 20 Fax: +351 21 233 70 28

Telefone: +351 212 337 900 / 915 510 454

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

E-mail: dreamlandtour@hotmail.com Website:
http://www.dreamlandtour.pt

Outras Informações:
De 2ª a 6ª Feira: 08h00-12h30 / 14h00-17h00 Sábado, Domingo
e Feriados: com marcação prévia;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;
Prova de vinhos. Visitas guiadas.

Outras Informações:
Registo nº: 194/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Rota de Vinhos da Península de Setúbal

A equipa da Dreamland Tour envolvida pela honra de poder
contribuir para dar a conhecer e potencializar o magnifico e
privilegiado espaço envolvente do Estuário do Sado, Palmela,
Arrábida, V. N. de Azeitão, Setúbal, nas suas vertentes de
Natureza e Paisagem protegida, únicas na Europa, assim como
dinamizar os produtos Regionais de Excelência, Vinho, Queijo,
Doçaria, Azulejo, fruto do trabalho de artesãos dedicados, fará a
ponte de ligação entre os locais e produtos de encanto,
proporcionando aos seus Clientes um serviço diário em autocarro
de Turismo com a qualidade da presença de uma Guia Interprete
para o informar sobre os mais particulares pormenores.

Morada: Casa Mãe da Rota de Vinhos Largo de São João
Baptista - 2950-248 Palmela
Telefone: +351 21 233 43 98 Fax: +351 21 233 49 90
E-mail: info@rotavinhospsetubal.com Website:
http://www.rotavinhospsetubal.com
Horários:
De segunda a sábado: 10h - 19h. Domingo: 13h - 19h.
de 30 de maio a 18 outubro - Prolongamento de horário às
sextas e sábados até às 24h.
Encerra aos feriados.;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;
Serra e mar. Cidade e campo. Modernidade e tradição. É nesta
sucessão de opostos que se desenvolve a Península de Setúbal,
Costa Azul. Conhecida pela tradição secular de região vinhateira,

The Selector
Morada: Quinta da Gente CCI 2635 2950-141 Palmela
Telefone: +351 915 356 104
E-mail: info@theselector.pt Website:
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tem para oferecer uma paleta diversificada de vinhos, que aliam
qualidade ao património cultural de que são testemunho.
Com o objectivo de promover o enoturismo e valorizar os vinhos
da região, surge a Rota de Vinhos da Península de Setúbal.
Localizada nos concelhos de Palmela, Setúbal, Montijo e Alcácer
do Sal, esta Rota integra quinze adegas em roteiros turísticos de
descoberta das vinhas e dos vinhos. São seis as propostas que
incluem visitas a adegas, provas de vinho, gastronomia e
artesanato, conjugadas com actividades como o golfe, karting,
observação de golfinhos ou passeios de barco e de bicicleta,
integradas num profuso calendário de eventos.
No coração da vila de Palmela, encontra-se a Casa Mãe da Rota
de Vinhos, sede da Rota de Vinhos da Península de Setúbal. Uma
antiga adega reconvertida em ponto de informação enoturística,
que efectua as necessárias reservas para visitas às adegas e
funciona igualmente como loja de vinhos, onde é possível
degustar o melhor desta região vinícola. Os frutados vinhos
brancos, os jovens rosés, os encorpados tintos castelão e os
afamados Moscatéis de Setúbal. A Casa Mãe da Rota de Vinhos
tem também para oferecer produtos tradicionais de qualidade,
como bolos regionais, mel, compotas, manteiga de ovelha ou
Queijo de Azeitão.

http://www.theselector.pt
Outras Informações:
Registo nº: 529/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;

O projeto THE SELECTOR nasceu porque acreditamos que as
boas experiências são o motor da vida. São elas que preenchem
o presente, o futuro e toda a nossa existência. Descobrir a
essência de cada experiência é a nossa proposta desde o início
desta viagem. Somos curadores de experiências onde as
pessoas existem. Experiências que vestem profissionalismo,
dedicação e honestidade. Dar a conhecer algo que nos preenche,
com uma visão única, e proporcionar grandes experiências a
quem nos procura é o que fazemos.

Com dez de actividade, a Rota de Vinhos da Península de
Setúbal proporciona a todos a que a visitam uma série de
iniciativas e actividades vínicas regulares ao longo do ano.
Cursos de vinhos, provas de vinhos comentadas, almoços e
jantares em adegas, cruzeiros enoturísticos, assumem o
protagonismo. Conheça o nosso calendário de eventos em
www.rotavinhospsetubal.com
Percorra uma região privilegiada e descubra esta terra de
vinhos!
Rota de Vinhos da Península de Setúbal / Costa Azul. Um convite
aos seus sentidos.

Seixal
Elena A. Semenyuk

Lisbon Moto Tours

Morada: Rua Ayres de Sa, 16 - 3D. - Quinta da
Flamancia2840-016 Aldeia do Paio Pires
Telefone: +351 926 957 760 Fax: +351 216 008 958

Morada: Av. 25 Abril, 51- 5º Esq. Torre da Marinha
2840-400 Seixal
Telefone: +351 962 818 278

E-mail: info@costa-azul.ru Website: http://www.elenaplus
tour.ru;http://vk.com/laryushkinaelena;http://ok.ru/elena.l
aryushkina

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

Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Passeios Aéreos;

Nós convidamo-lo a conhecer um país quase desconhecido pelos
turistas russos.

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

Somos uma empresa de apaixonados por viajar de moto, que
oferece um serviço completo e de qualidade e tem como
objetivo, mostrar, a quem partilha da nossa paixão “andar de
moto”, as belezas naturais, locais históricos, vilas típicas e
outros locais de interesse, que existem na região de Lisboa.

Nós organizamos e realizamos Tours e passeios, individuais de
vários dias ao longo de Portugal.
Temos o prazer de organizar e realizar programas para famílias
com crianças. / Piqueniques na costa do Oceano Atlântico, jogos
de praia para crianças e adultos, e outros entretenimentos e
programas recreativos /.
Portugal - um país rico em atrações que fazem parte do
património cultural mundial da UNESCO.
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Atrações em Portugal são diversas e abundantes, desde parques
a monumentos de importância mundial.

Travel & Business Services
Morada: Rua Dr. João Soares 3152865-140 -Fernão Ferro
Telefone: +351 916 699 309
E-mail: traveltours.wm@gmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Mais que um guia em Portugal!
Um amigo gentil, culto, educado, carinhoso, comunicativo e
muito bem-humorado, que organiza recebe e acompanha sua
viagem, mas também simplesmente lhe faz companhia para um
happy hour.
Tours Criativos e personalizados planejados com uma visão
diferenciada que prioriza a perceção e imersão na alma do povo.
Motoristas/guias que explicam a história e as curiosidades das
areas visitadas com tempo para apreciar as cidades, aldeias,
vilas e locais, que não fazem parte dos roteiros turísticos
convencionais, mas que são importantes, para perceber a
diversidade cultural, histórica, religiosa e artística do país.

Sesimbra
Look Around Tours

Movie Tour by Salamaleques

Morada: Rua do Sol, 11 - Aiana de Cima2970-028
Sesimbra
Telefone: +351 913 561 490

Morada: Rua Jorge Nunes, 22970-765 Sesimbra

E-mail: hello@lookaroundtours.com Website:
http://www.lookaroundtours.com
Outras Informações:
Registo nº: 270/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

A Look Around Tours quer dar-lhe a conhecer o património
cultural e paisagístico, a promoção da gastronomia, do vinho, do
artesanato e das tradições do nosso país, bem como o lazer e
bem-estar durante todo o serviço, acompanhado por guias de
turismo profissionais e experientes.
O nosso objectivo é impulsionar o turismo da região de
Sesimbra, Setúbal, Azeitão, Sintra, Cascais, Fátima, Óbidos,
Nazaré, Évora, Lisboa e não só, dando a conhecer a dimensão do
património cultural e paisagístico.
É um serviço destinado a pequenos grupos, num máximo de 6
pessoas, sendo assim um tipo de turismo personalizado.
Os nossos Tours são de dia inteiro, podendo ser de meio-dia,
consoante a reserva.

Quicktur.eu
Morada: 2970-317 Sesimbra

Telefone: +351 966 522 684
E-mail: susanabrites@salamaleques.pt Website:
http://www.salamaleques.pt
Horários:
9h;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

O passeio Movie Tour by Salamaleques vai desvendar o segredo
mais bem guardado do mundo. São filmes e mais filmes rodados
na incrivel região a Arrábida com os cenários fantásticos que se
escondem para aparecerem no grande ecran!
Luzes, Camara, Ação

Texugauto - Badger Tours Sesimbra
Morada: Avenida 25 de Abril, 12G2970-634 Sesimbra
Telefone: +351 212 686 001
E-mail: badger.tours@texugauto.com Website:
http://www.texugauto.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
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Telefone: +351 920 059 310
E-mail: info.quicktur@gmail.com; info@quicktur.eu
Website: http://www.quicktur.eu/
Horários:
24H00;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Turismo Equestre;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual; Competências de atendimento:
Incapacidade visual;

Empresa de Animação Turística. Organização de Tours e
passeios ligados ao Turismo de Ar Livre e Golf Trips. Actividades
de Hiking e BTT ; Rotas temáticas e visitas guiadas a museus,
monumentos e outros locais de interesse do património.
Registo Nº : 284/2012

A QuickTur é um operador que presta um serviço de transporte
turístico personalizado e privativo, operando de Norte a Sul do
país. Fornecendo guia privado e transporte exclusivo,
acompanhamo-lo aos mais cativantes ou menos explorados
locais do território português, seja numa missão desportiva,
lúdica, cultural ou de negócios. Desenhamos programas a
medida para o turista ocasional, o turista ativo, o congressista,
ou o turista com necessidades especiais. A nossa missão é
proporcionar uma experiência agradável de passeio por Portugal
sobre quatro rodas, a clientes particulares ou empresariais.
Possuímos uma equipa de profissionais com proficiência nos
seguintes idiomas estrangeiros: Inglês, Francês e Espanhol.

Setúbal
Adega José Maria da Fonseca

Bacalhôa Vinhos de Portugal

Morada: Rua José Augusto Coelho, 11 Vila Nogueira de
Azeitão 2925-542 Azeitão
Telefone: +351 21 219 89 40 Fax: +351 21 219 89 42

Morada: Estrada Nacional 10 Vila Nogueira de Azeitão
2925-901 Azeitão
Telefone: +351 21 219 80 60 Fax: +351 21 219 80 86

E-mail: relacoes.publicas@jmfonseca.pt Website:
http://www.jmf.pt

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

Outras Informações:
De 2ª Feira a Domingo: 10h00-12h00 / 14h30-16h00 Encerrado:
Feriados;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;
Prova de vinhos. Visitas guiadas.

Outras Informações:
De 2ª a 5ª Feira: 09h30-11h30 / 14h00-16h30 6ª Feira:
09h30-11h30 Sábado: com marcação prévia;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;
Prova de vinhos. Visitas guiadas.

Casa Museu José Maria da Fonseca

PORTAexpresso Portugal - SSMB, Lda.

Morada: Rua José Augusto Coelho, 11-13 2925 Vila
Nogueira de Azeitão
Telefone: +351 212 198 940
E-mail: enoturismo@jmfonseca.pt Website:
http://www.jmf.pt
Outras Informações:
Registo nº: 40/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Construída no século XIX, foi restaurada em 1923 pelo arquiteto
Suíço, Ernesto Korrodi, tendo sido a residência da família Soares
Franco até 1974. Com uma fachada e jardins de beleza muito
especiais, tem estado desde sempre associada à imagem da José
Maria da Fonseca.
O percurso pela Casa-Museu inicia-se com uma breve explicação
sobre a história da empresa, seguindo-se a visita às antigas

Morada: Rua Maria Adelaide Rosado Pinto, 5 - 4.º D Apartado 200 2901-901 Setúbal
Telefone: +351 - 917 203 096 - 916 607 450 Fax: +351
265 552 129
E-mail: portaexpresso@mail.telepac.pt Website: http://w
ww.portaexpresso.pt;http://www.portaexpresso.com
Outras Informações:
Registo Nº : 7/2005;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios Aéreos; Turismo
Equestre;
SSMB PORTAexpresso Portugal organiza todo o tipo de tours
privados de natureza turística a cidades, campo e praias.
Passeios em helicóptero, automóvel, minibus, autocarro e barco.
Dispõe de serviços de apoio ao setor do turismo,
designadamente: Transporte entre Aeroporto e Hotéis, Hotéis e
Campos de Golfe; Tours Privados em veículos ligeiros de luxo;
Visitas a Adegas; Tours by Nigth: Restaurantes, Casas de Fado,
Bares e Discotecas.
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adegas: a Adega da Mata e a Adega dos Teares Novos, onde
estagia, entre outros, o vinho Periquita, e a Adega dos Teares
Velhos, onde repousam os mais antigos Moscatéis de Setúbal,
alguns dos quais autênticas relíquias com mais de 100 anos. No
final, o visitante terá a possibilidade de conhecer e provar alguns
dos vinhos produzidos pela José Maria da Fonseca.
Ao visitar a nossa Loja de Vinhos, pode ainda perder-se na
escolha de um vinho para aquela ocasião especial e
complementar com produtos gourmet regionais.

Sintra
Beautiful Portugal

C. Martins

Morada: Rua Eng. Julio Gomes da Silva,11 r/c Dto
2725-076 Mem-Martins / Sintra
Telefone: +351 919 714 850 / 961 811 111

Morada: Rua Dr. José António Serrano, 4 - 1A2745-803
Massamá
Telefone: +351 968 433 457

Website: http://www.beautiful-portugal.com

E-mail: martins.c@outlook.pt

Outras Informações:
Registo Nº : 293/2012
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;
Na Beautiful Portugal lidamos com atenção aos desejos e
pedidos de cada cliente.

Outras Informações:
Registo nº: 623/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Por esse motivo, a nossa proposta é partilhar consigo os lugares
e as experiências mais autênticas em Portugal de uma forma
única, acolhedora e simpática, como só os amigos o fazem.
A Beautiful Portugal organiza passeios privados regulares e
passeios privados personalizados em Portugal, permitindo-lhe
conhecer o Portugal real de uma forma personalizada e
inesquecível. Divirta-se.

Comboio Turístico de Sintra
Morada: Sintra
Telefone: +351 918 258 001
E-mail: geral@comboiodesintra.pt Website:
http://www.comboiodesintra.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

Deixe-se conquistar pela Vila dos Mil Encantos a bordo do nosso
comboio turístico. Desfrute de um passeio guiado que mostra e
fala dos locais mais emblemáticos da Vila de Sintra,
nomeadamente o Palácio Nacional de Sintra, a Quinta da
Regaleira, o Castelo dos Mouros e o Palácio da Pena. O Circuito
da Pena dispõe de uma paragem na Volta do Duche e outra na
Estrada da Pena junto à entrada do Parque do Palácio da Pena. O
passeio completo dura cerca de 45 minutos. Uma forma original
de conhecer o centro histórico e de visitar o deslumbrante
Palácio da Pena.

Go2Cintra®
Morada: Rua Veiga da Cunha,282710-627 Sintra
Telefone: +351 917 855 428
E-mail: geral@go2cintra.com Website:
http://go2cintra.com
Outras Informações:
Registo nº: 39/2014
Tours em viaturas (Van Mercedes Viano e Jeep Galloper) e

A C Martins é uma empresa de animação turística que organiza
visitas de acordo com os seus desejos. Propomos, de entre
outras opções: O roteiro do Alqueva, Circuito Cascais e Sintra,
Rota do vinho de Carcavelos, Bucelas e Colares.

For You Go Tours - Animação Turística, Ldª.
Morada: Centro Empresarial da Abrunheira, Escritório 23
Abrunheira 2710-089 Sintra
Telefone: +351 21 925 93 76 / +351 96 243 71 25 / +351
91 816 01 09 / +351 93 220 14 12 Fax: +351 21 925 93
76
E-mail: info@foryougotours.com Website:
http://www.foryougotours.com
Outras Informações:
Alvará Nº : ;
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos;
Organização de circuitos turísticos personalizados

Greenwalk
Morada: Avenida Doutor Miguel Bombarda, 17
r/ch2710-590 Sintra
Telefone: +351 912 717 568 / 912 113 119
E-mail: geral@greenwalk.pt Website:
http://www.greenwalk.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades; Passeios
de Comboio;

É um operador turístico com uma abordagem diferente: guias
com formação nas geo-ciências que fazem interpretação da
paisagem e da história. Nós fazemos geoturismo!
As atividades da Greenwalk integram as cidades, lugares
históricos e as paisagens naturais onde exercemos também
turismo de natureza. Atividades com guia incluem caminhadas,
desde pequenos passeios a longas distâncias nos parques
naturais, mas também exercemos visitas em BTT ou BTT
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Bicicletas Elétricas
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio; Passeios
Aéreos;

elétricas (Bosch Pack 500w) e ainda os passeios de jipe que
podem integrar todo-o-terreno e combinar com vilas históricas.
Temos atividades nas regiões/áreas de Lisboa, Cascais, Sintra
(Parque Natural Sintra-Cascais), Mafra, Ericeira, Parque Natural
da Arrábida (Palmela, Sesimbra, Portinho da Arrábida) e Alentejo
(Évora, Montemor-o-Novo, Evoramonte, Elvas).

Formamos uma equipa de diferentes aéreas Transportes,
Turismo e Organização de Eventos, com experiência no contato
com o público. Como o nosso nome indica, a nossa grande
aposta é no Turismo Cultural em Sintra, temos colaboradores
com ótimas referencias, todos eles naturais de Sintra com um
vasto conhecimento sobre a sua história e paisagem cultural,
todos com a mesma Filosofia, Paixão e Motivação, proporcionar a
quem nos visita diariamente e aos próprios Sintrenses, uma
maneira única e o mais Sustentável possível de passear pela
Lindíssima Paisagem Cultural de Sintra.

Com a Greenwalk conhecerá a história e geografia de Portugal

Hillspot Tours - Lisbon & Sintra Tours
Morada: Prct. Leonor Afonso, 17 - R/C - Fte. 2745-296
Queluz- Sintra
Telefone: +351 211 947 466 Fax: +351 211 947 466
E-mail: hillspot@hillspot-tours.pt Website:
http://www.hillspottours.com
Outras Informações:
Registo nº: 296/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
Passeios de Comboio;

Efetuamos visitas privadas a partir de Lisboa, para pequenos
grupos de viajantes. O nosso principal objetivo é criar uma oferta
que combine a liberdade do viajante independente, com todos os
benefícios de viagens em grupo, para viajantes inteligentes,
conscientes dos custos e que apreciam um bom valor.

Let´s Get Lost
Morada: Avenida D. Afonso Henriques, 80 2725-016
Algueirão Mem Martins
Telefone: +351 967 224 198
E-mail: info@lgltours.com Website:
http://www.lgltours.com
Outras Informações:
Registo Nº : 141/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
A Let´s Get Lost surge da necessidade de oferecer a quem visita
Sintra uma alternativa ao turismo como o conhecemos:
caminhos habitualmente traçados e histórias presas ao papel. A
nossa equipa oferece, desde logo, uma garantia: a oportunidade
de desfrutar de uma visita guiada por caminhos habitualmente
desconhecidos, inseridos fora da rota tradicional, com a
orientação de um guia experiente e conhecedor destes trilhos.
Cada uma das visitas distingue-se das restantes: vive e
perdurará com uma história própria, construída e recordada
pelas pessoas que nela participam.
Oferecemos 4 passeios: Uma manhã em Sintra; Noites de
Mistério em SIntra, Um dia de passeio em Cascais e Sintra e
Prova de Vinhos com pôr-do-sol na praia da Adraga, Cabo da
Roca e Guincho.

Hinos e Destinos
Morada: Agualva / Cacém
Telefone: +351 932 152 920 / 960 245 202
E-mail: hinosedestinos@gmail.com
Horários:
24H;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

A Hinos e Destinos é uma empresa que se preocupa em oferecer
aos seus clientes serviços voltados para experiências afetivas,
imaginárias e sensoriais. Portugal, por si, é um destino
instigante, por sua história, gastronomia, paisagens naturais,
entre outros diversos atrativos que motivam sua visitação. Dessa
forma, nossa empresa, aproveitando desse potencial, oferece
uma relação emocional do turista com o local visitado. Assim
podemos nos voltar ao turismo de experiência.
Formada por uma equipe multidisciplinar, experiente e dinâmica,
a Hinos e Destinos entende que há uma grande diferença entre
um turista realizar uma viagem apenas para ser lembrada e
outra, realmente significativa, a qual lhe promoveu vivências
diferenciadas, para nunca mais ser esquecida! Nosso
compromisso é de oferecer tours personalizados, com foco em
atender as perspetivas de cada cliente. Sempre com a inserção
de locais que privilegiem a riqueza cultural e histórica, bem
como, o melhor da gastronomia, costumes e curiosidades de
Portugal. Contamos com uma equipa de profissionais prestáveis,
atenciosos e disponíveis 24 horas para o ajudar a organizar a sua
viagem com as nossas melhores sugestões de tours. Temos
ainda uma equipa de motoristas, bem preparada que trabalha
diariamente para a máxima satisfação do cliente, propiciam um
ambiente simpático, descontraído e estando 100% aptos para
lhe fornecer todas as informações turísticas acerca da sua
viagem e ainda outras curiosidades de carácter geral. Faça-nos
uma consulta, estamos prontos à atender vossa solicitação.

Lisbon Spirit
Morada: Impasse Maestro José Belo Marques, Lote 6 - 3º
D2745-139 Queluz
Telefone: +351 911 786 954
E-mail: info@lisbon-spirit.pt Website: http://www.lisbonspirit.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 329/2011;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Acreditamos que a melhor maneira de conhecer a nossa cidade é
percorrê-la a pé. É ainda melhor se tiver um amigo local para o
guiar. Junte-se a nós e descubra a Lisboa que adoramos.

Magnifica Diversão, Lda.
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Morada: Av São Tome e Principe, 38 2605-860 Casal de
Cambra / Sintra
Telefone: +351 967 312 842 / 914 899 214
E-mail: nickitravel@gmail.com Website: http://nickitravel-tours.blogspot.pt/
Outras Informações:
Registo Nº : 223/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;

Ocubo
Morada: ElosPark II, Arm C17 Estrada de S.
Marcos2735-521 Agualva-Cacém
Telefone: +351 219 250 818
E-mail: info@ocubo.com Website: http://www.ocubo.com
Caraterísticas e Serviços:
Outras Atividades;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;
Competências de atendimento: Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual;

Ocubo é um Atelier criativo altamente qualificado, com
referências a nível nacional e internacional, que concebe e
realiza eventos memoráveis com videomapping, luz e tecnologia.

Next2me - Animação Turística Unipessoal, Lda.
Morada: Rua Casal Patrício nº19, 3º D 2735-246 Cacém
Telefone: +351 917 624 194
E-mail: info@next2me-tours.com Website:
http://www.next2me-tours.com
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos;

Next2Me é uma empresa que organiza circuitos turísticos e
transfers promovendo Portugal no seu esplendor!

Olena Nazaruk
Morada: Est. Marques de Pombal2635-300 Rinchoa
Telefone: +351 965 335 645
E-mail: nazarukolena1@gmail.com Website:
http://www.LisboaLinda.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Premiere Tours
Morada: Rua António Cunha, 6 2710-531 Sintra
Telefone: +351 969 362 777
E-mail: info.premiere.tours@gmail.com

Portugal By Wheels
Morada: Rua Tome de Sousa Lt 3332925-689 Azeitão
Telefone: +351 925 481 192
E-mail: nmsantos1976@gmail.com Website:
https://abnb.me/EVmg/NzGmztbHqJ
Horários:
24H;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio; Turismo
Equestre;

Prestige Dreams International, Lda.
Morada: Rua Sérgio Soares, 13 - 7º A

Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Route Tour
Morada: Rua Bernardim Ribeiro, 871150-070 Lisboa
Telefone: +351 960 442 545
E-mail: geral@routetour.pt Website:
http://www.routetour.net
Outras Informações:
Registo nº: 2/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

2745-051 Queluz

Telefone: +351 216 013 890
E-mail: prestigedreams-inter@hotmail.com
Outras Informações:
Registo Nº : 9/2013
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades; Passeios
de Comboio;

Somos especialistas na realização de circuitos turísticos privados
ideais para famílias, grupos e serviços privados, disponibilizando
assim um serviço acolhedor, focado na qualidade e na total
satisfação do cliente.

Sightsintra, Lda.
Morada: Avenida Miguel Bombarda, 10 2710-590 Sintra
Telefone: +351 919 835 573 / 917 845 427

Rui Vasconcelos
Morada: Rua José Afonso, 43 R/C Esq2735-635 Agualva
Cacém
Telefone: +351 939 627 184
Caraterísticas e Serviços:

E-mail: geral@sightsintra@pt Website:
http://www.sightsintra.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 48/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
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Circuitos Turísticos;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Simplesmente passeios em Portugal conhecendo e visitando o
que você gosta .
As excursões são particulares para que você encontre o conforto
e uma boa conversa sobre (mas não só), a história de Portugal.
Você não é mais um visitante; você e sua família ou amigos são
especiais com toda a atenção e cuidado dedicados durante a
aventura em um ambiente descontraído.
Você e aqueles que você ama têm a liberdade de decidir o que e
onde visitar. Venha junto com esses passeios inesquecíveis e
alegres.

Sophiatours
Morada: 2710 Sintra
Telefone: +351 918 871 446
E-mail: sophiaturismo@sapo.pt Website:
http://www.sophiatours.pt
Horários:
09.00 - 23.00;
Outras Informações:
Mais do que pelos seus grandiosos monumentos, paisagens
inesquecíveis, história ou gastronomia ímpar, Portugal é, acima
de tudo, um país de cores, sorrisos, abraços e afetos fortes que
proporcionarão ao visitante momentos únicos. Portugal
desenvolveu e aperfeiçoou, nas últimas décadas, um mercado
turístico sofisticado e direcionado para o visitante mais
experiente de modo a superar-lhe as mais altas expectativas.
A SophiaTurismo conta com uma equipa de profissionais, com
formação superior especializada e dedicados à arte de bem
receber. Sabemos que o mais marcante de uma viagem, e aquilo
que realmente perdura na memória, são as experiências e as
vivências humanas. E é nesse campo que trabalhamos e
desenvolvemos a diferença. O nosso objetivo, mais do que tornar
a sua visita agradável, é torna-lo a si num conhecido próximo e
proporcionar-lhe vivenciar momentos inesquecíveis que criarão
laços afetivos.
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Distinguem-se como mais-valias dos nossos serviços, a alta
qualidade que pretendemos oferecer aos nossos\vossos clientes,
resultado de investigação e experiência profissional, de mais de
15 anos, dos nossos colaboradores no setor turístico e hoteleiro
em Portugal; um produto estruturado pela interatividade dos
conteúdos; e a abertura à capacidade de personalização por
parte do cliente, tornando a sua experiencia única e memorável.
Este pode gerir por si a forma e objetivos do produto.

Venha então conhecer Sintra de uma forma diferente, divertida e
comoda com a Sightsintra, a bordo dos nossos veículos elétricos
ecológicos, equipados com sistema GPS e áudio-guia ao longo de
percursos pré-determinados, vai informando os visitantes sobre
pontos de interesse, as atrações históricas e as lendas desta Vila
que é património da humanidade, mostrando a história dos
palácios, castelos e parques naturais, mas também os seus
recantos mais secretos.

Tour & Snacks
Morada: Rua Carracal, 4-3ºE 2725-256 Mem Martins
Telefone: +351 964 526 898
E-mail: tour.snacks@gmail.com
Horários:
09:00 / 21:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade intelectual;

Tours guiadas a Sintra, Castelo, Palácios e Jardins. Visite as
Praias e o Cabo da Roca. Disfrute da gastronomia e vinhos locais.

Zina Tours Portugal
Morada: Rua José Brandão de Almeida, 22, R/Chão
Esq.2725-348 Mem Martins / Sintra
Telefone: +351.960 009 055
E-mail: trzina@list.ru Website: http://www.zinatours.com
Outras Informações:
Registo nº: 327/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Zina Tours Portugal é uma equipa de guias profissionais de
turismo de língua russa registadas no Turismo de Portugal que
oferecem os seus serviços para efetuarem excursões dentro de
Portugal continental, tours personalizados conforme os desejos
dos seus clientes, passeios pedestres e de entretenimento para
que as suas férias em Portugal se tornem agradáveis.
Possuímos viaturas próprias bastante confortáveis, tentando
sempre, que os nossos serviços sejam efectuados com o máximo
de rigor e profissionalismo e que a relação com os nossos
clientes se tornem o mais familiar possível durante a sua
estadia, dando o máximo de informação sobre este incrível país,
hábitos e tradições dos Portugueses.
Para qualquer assunto relacionado com os nossos serviços,
esclarecimentos, marcações de tours e respetivos preços,
agradecemos que nos contatem antecipadamente através do
nosso email ou telefone.

O discurso dos guias deixa de ser unidirecional para ser
desenvolvido tendo em conta participação ativa do cliente. A
estes promove-se a interatividade com os destinos, sendo os
tours acompanhados de meios áudio visuais e os conteúdos
resultado das mais recentes investigações académicas,
publicações literárias, e cinematográficas.
Destacamo-nos da concorrência tendo optado por constituir
circuitos que cumprem mais do que os objetivos e locais de
visitação tradicionais, e, pelas rotas diferenciadas, que
suplantam o comum da oferta disponível no mercado. Também
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os nossos meios de transporte se distinguem, garantindo
elevados níveis de conforto e atenção ao detalhe.

Valter Tours
Morada: Rua 1º de Maio nº 48 - Bairrro Barrunchal Manique de Baixo 2710-151 Sintra
Telefone: +351 938 452 715
E-mail: info@valtertours.com Website:
http://www.valtertours.com
Outras Informações:
Registo Nº : 327/2011
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Oferecemos excursões privadas e personalizados, excursões,
passeios, de lazer ou de negócios, bem como o transporte de
luxo personalizado, com profissionalismo e segurança. Nós
confiamos na nossa excelente frota de veículos e da dedicação e
competência de nossa equipe de motoristas de turismo
licenciados para fornecer o máximo de conforto, segurança e
eficiência. Nossos passeios estão disponíveis em Inglês, Francês,
Espanhol e Português.

Vila Franca de Xira
Best Tours

Openlistours

Morada: Rua Batista Pereira, 1 - 3º Dtº. 2625-259 Póvoa
de Santa Iria
Telefone: +351 925 468 850

Morada: Al. Aristides Sousa Mendes, 6 2625-265 Póvoa
de Santa Iria
Telefone: +351 916 413 548

E-mail: info@best-tours.pt Website: http://www.besttours.pt

E-mail: Geral@openlistours.pt Website:
http://www.openlistours.pt

Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Passeios Aéreos; Turismo Equestre;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora; Competências de
atendimento: Incapacidade motora;

Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

A Openlistours é uma empresa de animação turística com uma
essência jovem e dinâmica. O nosso objetivo é dar a conhecer
Portugal aos nossos passageiros de uma forma única e tranquila.

Somos uma equipa experiente, criativa e com muita vontade de
lhe proporcionar as BEST TOURS, em Portugal.

Com os nossos Tours, garantimos experiências únicas, a
descoberta do infindável Património Português, desde os
Palácios e Castelos, à Gastronomia e a Hospitalidade genuína, a
beleza, o mistério e o charme único de Portugal.

As opções que oferecemos são variadas e podem incluir um
misto de cultura/natureza e/ou gastronomia.

Na Openlistours todos os passeios são acompanhados de
momentos divertidos, lúdicos, com um gosto moderno e atual.

Selecionamos cidades com história, os seus principais
monumentos, procuramos as parcerias mais qualificadas,
adicionamos o melhor da nossa gastronomia, e tudo isto para
partilhar consigo, num tour privado.

Trike Tours
Morada: Rua António Veríssimo Da Silva,3 2625-705
Vialonga
Telefone: +351 913 186 991

Podemos ainda, realizar qualquer tour, de acordo com as suas
próprias definições ( locais, horários, número de participantes).

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

Realizamos transfers privados, quando e para onde desejar.

Horários:
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00;
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade auditiva;

Venha passear connosco, tranquilamente, ficará a conhecer a
nossa história, os nossos hábitos e encantos.

Portuguese For a Day Tours
Morada: Rua Quinta da Gaia, 7 - 1º dto 2625-578
Vialonga
Telefone: +351 91 395 88 03

Venha descobrir a beleza da maravilhosa cidade de Lisboa e os
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E-mail: info@portugueseforadaytours.com Website:
http://www.portugueseforadaytours.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

seus arredores de forma mais insólita. Poderá apreciar a beleza
da natura, aliança entre terra e mar, que Lisboa oferece a fazer
um percurso com um TRIKE. Este percurso garante-lhe de passar
momentos inesquecíveis. Tente uma nova experiência.

Descubra o verdadeiro Portugal. Visitas guiadas em van e TT.

Madeira
Funchal
Free Walking Tours Funchal

Gavião, Viagens Turísticas

Morada: Rampa Quinta Carvalhal Nº 1, R/C Esqº9020-197
Funchal
Telefone: +351 969 126 144

Morada: Marina do Funchal

E-mail: freewtfunchal@gmail.com Website:
https://www.freewalkingtoursfunchal.com/
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

Convidamo-lo a conhecer o Funchal num passeio a pé gratuito, a
fim de conhecer a História e a Cultura da Capital da Madeira,
com um guia local e entusiasta.

9000-055 Funchal

Telefone: +351 291 241 124 Fax: +351 291 706 401
E-mail: gaviaomadeira@netmadeira.com
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco;

Happy Bikes
Morada: Rua Princesa Dona Maria Amélia, 7 e 9
9000-019 Funchal
Telefone: +351 291 243 008 / 967 533 855
E-mail: happybikesmadeira@gmail.com

GoGoAway, Lda.
Morada: Avenida Sá Carneiro - Cais Norte do Porto do
Funchal9000-017 Funchal
Telefone: +351 961 700 190 Fax: +351 291 765 646
E-mail: gogoaway@sapo.pt Website:
http://www.gogoaway.pt
Outras Informações:
Registo nº: 138/2014
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;

A nossa empresa está apta a organizar outros eventos na área
da animação turística de acordo com as necessidades do cliente.
Circuitos turísticos - Aluguer de trikkes, segways, trotinetes, ski
nórdico, bicicletas, kangoo jumps

Outras Informações:
Registo nº: 330/2013
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

A Happy Bikes é uma empresa de animação Turística, situada na
cidade do Funchal, tem como principais atividades, o aluguer de
bicicletas elétricas e bicicletas de montanha, a organização de
passeios de bicicleta pela cidade e passeios de BTT na
montanha.
A Happy Bikes dispõe para aluguer, bicicletas elétricas, bicicletas
de montanha e os mais diversos acessórios para uma maior
segurança e conforto de todos aqueles que nos visitam.
Organizamos passeios de bicicleta para grupos com Guia, todos
os dias da semana, pelos lugares mais fantásticos que a Ilha da
Madeira tem para oferecer.

Madeira Green Train

Madeira Garage
Morada: Rua da Quinta da Calaça 9000-108 Tecnoparque
/ Funchal
Telefone: +351 916 892 162
E-mail: madeira.garage@tecnovia-madeira.pt Website:
http://www.madeiragarage.com

Morada: Edifício Formosa Park - Rua Vale dos Piornais
bloco 3, - 6ºA 9000-737 Funchal
Telefone: +351 925 474 763 / 969 263 468
E-mail: madeiragreentrain@gmail.com Website:
http://www.facebook.com/madeiragreentrain

Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Outras Informações:
Registo nº: 335/2014
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Passeios de Comboio;

Se gosta de conforto e “glamour”, temos a solução ideal para si.
Dispomos de uma vasta frota de automóveis clássicos que lhe
proporcionarão umas férias inesquecíveis na ilha da Madeira.

Somos uma empresa direcionada para o lazer, com a garantia de
proporcionar aos nossos clientes Circuitos Turísticos, pela nossa
cidade, mostrando toda a beleza natural e o nosso património
cultural. O nosso meio de transporte é inovador e diferente e
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Somos uma empresa que desenvolve a atividade de aluguer de
viaturas antigas com ou sem motorista.

propomos dar a conhecer alguns pontos emblemáticos da cidade
de Câmara de Lobos, por isso apresentamos “UM COMBOIO”.

Deixe que as suas férias se tornem memoráveis com o requinte
dos serviços da Madeira Garage.

O Comboio tem um funcionamento idêntico a uma lagarta, com
uma manobralidade muito grande. O comboio turístico foi
desenvolvido e fabricado por uma empresa 100% Portuguesa a
“Deltrain” com os maiores critérios de Segurança, Qualidade,
Conforto e Estética, sendo muito atrativos. O Comboio é
constituído por uma locomotiva e duas carruagens, cada uma
dispondo de 20 lugares todos sentados.

Madeira Sidecar Tour

SNATTI - Delegação da Madeira

Morada: Caminho do Terço, 229060-310 -Funchal

Morada: Rua Dr. Brito Câmara, 4 sala 103 9000-039
Funchal
Telefone: +351 291 266 524 - 927 963 332

Poderá visitar esta ilha, do mar à serra, com comodidade e
segurança, visitando os pontos turísticos e usufruindo da
gastronomia madeirense.

Telefone: +351 969 691 007
E-mail: info@madeirasidecartours.com Website:
http://www.madeirasidecartours.com
Outras Informações:
Registo nº: 287/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

A “Madeira Sidecar Tours” foi criada para tornar ainda mais
inesquecível e enriquecedora a sua visita à Ilha da Madeira.

Xavelha Velha

E-mail: madeira@snatti.com Website:
http://www.snatti.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas;

SNATTI, representa em Portugal os Guias Intérpretes Nacionais,
Correios de Turismo e Motoristas de Turismo. Dispomos de uma
vasta rede de prestadores de serviços, nos mais variados
idiomas.
Por um "Portugal só com Guia Oficial" faça a sua reserva
connosco.

Morada: 9000 Funchal / Madeira
Telefone: +351 961 032 325
E-mail: info@xavelhavelha.pt Website:
http://www.xavelhavelha.pt
Outras Informações:
Registo nº: 364/2014
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Embaixadores da Cultura e Profissionalismo em Portugal.
Membro da Federação Europeia de Guias - "Qualified
Interpretation of Culture"

Património Natural e Cultural da ilha da Madeira. Nossa equipe
de guias especializados irá acompanha-lo em expedições à
Floresta Laurissilva e outros tipos de vegetação típica da Ilha da
Madeira. Nosso interesse é a interação entre a agricultura de
pequena escala e da vegetação endémica em transição.
A expedição é guiada por uma paisagista arquitetönico Suiço que
está escrevendo sobre o reflorestamento da laurissilva, que irá
lhe dar uma visão geral da situação atual e um ponto de partida
para continuar a explorar a ilha e levadas por sua conta.

Ilha da Madeira
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Madeira Acessivel By Wheelchair

Madeira Trail Tours

Morada: 9125-101 -Caniço / Santa Cruz / Madeira

Morada: Rua Padre Pita Ferreira, 177 9300-306 Câmara
de Lobos / Madeira
Telefone: +351 967 025 170

Telefone: +351 918 133 503
E-mail: info@madeiraacessivelbywheelchair.com Website:
http://www.madeiraacessivelbywheelchair.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade motora;
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora;

E-mail: info@madeiratrailtours.com Website:
http://www.madeiratrailtours.com
Outras Informações:
Temos também packs de atividades outdoor e organizamos trail
camps turísticos
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Tours de Trail Running pelos recantos mais mágicos da Ilha da
Madeira! Podemos levá-lo a qualquer lado!
Trata se de uma empresa focada em fornecer serviços e
equipamentos necessários para que pessoas com mobilidade
reduzida consigam apreciar natureza e passeios sem
condicionamentos. Providenciamos uma cadeira off road (todo o
terreno) que possibilita os acessos a passeios em levadas e
trajetos de montanha, assim como acesso a locais turísticos na
cidade. Além da cadeira off road, temos uma rampa,
possibilitando acessos onde há escadas.
Fazemos tours ao redor da ilha e passeios específicos nas
montanhas (levadas).

Porto e Norte
Alijó
Enoteca Douro - Quinta da Avessada

Quinta do Bomfim

Morada: Quinta da Avessada Rua Direita nº 26 5070-272
Favaios
Telefone: +351 912 562 803 Fax: +351 259 949 289

Morada: Quinta do Bomfim5085-060 Pinhão, Alijó

E-mail: luisbarros@enotecadouro.com Website:
http://www.enotecadouro.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
A Enoteca Quinta da Avessada, está situada em pleno coração
da Região Demarcada do Douro, no planalto vinhateiro de
Favaios, circunscrita por vinhedos e culturas durienses. Uma
paisagem humanizada única de valor pitoresco e patrimonial. É
nesta envolvente, que encontramos um armazém secular, de
construção tradicional duriense, requalificado para fins turísticos
e promocionais. Neste espaço, foi criado um percurso lúdico,
dinâmico e interativo , de modo a retratar de uma forma única a
nossa história, modo de vida, usos e costumes.
Por toda a Enoteca serão vivenciadas representações
etnográficas referentes aos processos vitivinícolas, e memórias
fotográficas ilustrando as diferentes épocas relacionadas com o
vinho e vinhas durienses. Ao longo deste percurso, será
realizada uma visita guiada pelas vinhas e zona de
transformação vinícola, onde serão encenadas as várias fases de
produção, seguindo-se a degustação de uma criteriosa seleção
dos néctares produzidos pelos aderentes a este projeto . Através
do estimulo dos sentidos, pretendemos dar a conhecer a quem
nos visita o singular “modus vivendis” das nossas gentes.

Telefone: +351 254 730 370
E-mail: quintadobomfim@symington.com Website:
https://www.symington.com/
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual; Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Quinta do Bomfim is located in the heart of the Upper Douro
Valley and is owned by the Symington family who have worked
here for five generations. Guests can enjoy the heritage of this
famous estate while visiting the winery, the beautiful old wine
cellar and the vineyard. The family-made Ports and Douro DOC
wines may be tasted on the terrace with wonderful views of the
Douro River and surrounding vineyards.
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Armamar
Pés a Caminho
Morada: Rua de Sistelo, 145 4425-407 Folgosa
Telefone: +351 967 005 864
E-mail: jorgetorres@pesacaminho.pt Website:
http://www.pesacaminho.pt
Outras Informações:
Registo nº: 246/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Percursos pedestres Culturais e Caminhos de Santiago

Baião
Fundação Eça de Queiroz
Morada: Quinta de Vila Nova, Tormes 4640-433 Santa
Cruz do Douro, Baião
Telefone: +351 254 882 120 - +351 254 885.231 Fax:
+351 254 885 205
E-mail: feq@feq.pt Website: http://www.feq.pt
Outras Informações:
Integra a Rota dos Vinhos Verdes. Tem loja. Prova e venda de
vinhos.
Caraterísticas e Serviços:
Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

Na Quinta de Tormes, conheça a vida e o tempo de um dos mais
importantes escritores portugueses do séc. XIX, Eça de Queiroz.
Eça de Queiroz, que viveu entre 1845 e 1900, foi um grande
romancista da literatura portuguesa. A sua obra caracterizou-se
pela crítica à sociedade, pela capacidade narrativa, pleno de
realismo e rigor de análise e pela criatividade.
Nascido na Póvoa do Varzim, estabeleceu-se como advogado em
Lisboa, tendo sido nomeado cônsul de Havana em 1872. Durante
esse período viajou pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Em
1874 foi transferido para Inglaterra, primeiro para Newcastle
(1874) e depois para Bristol (1878). Em 1888, foi para Paris,
onde permaneceu até à sua morte. Uma das suas obras mais
importantes, o "Crime do Padre Amaro", escrita em 1875, foi
adaptada à atualidade mexicana no filme de Carlos Carrera
(2002), interpretado por Gael García.
A Fundação Eça de Queiroz, com sede na Quinta de Tormes,
casa-museu onde o escritor passava algum tempo, dedica-se à
divulgação e preservação da memória e do espólio do escritor. A
mesa alta onde escrevia de pé, gravuras e pinturas que
decoravam a sua casa de Neuilly, em Paris, objetos pessoais e a
sua biblioteca são alguns os pontos de interesse que marcam a
visita a Tormes, para além da paisagem envolvente única que
ficou eternamente descrita nos seus livros.
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Braga
Braga Tours

Eco Trilha

Morada: Praça da República, 18 4700 Braga

Morada: Rua Cónego Arlindo Ribeiro da Cunha, 10 - 5 Dto
4700-437 -Braga
Telefone: +351 927 771 815

Telefone: +351 968 917 555
E-mail: geral@bragatours.com Website:
http://www.bragatours.com
Outras Informações:
Registo Nº : 119/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Conheça a cidade de Braga em Segway. Esta cidade com mais
de 2000 anos de existência tem muitas histórias para lhe contar.
Na companhia do nosso guia, a Natureza e o Património Histórico
ficam muito mais fáceis de conhecer. Escolha entre um circuito
pensado para você poder conhecer o principal património
Medieval, Romano, Barroco e Contemporâneo da Cidade de
Braga ou um circuito a um dos locais mais belos de Braga: Bom
Jesus - Sameiro. Um local magnífico onde se conjuga a obra da
Natureza com a fantástica obra do Homem. O circuito de lazer
para apreciar a natureza com vista sobre a cidade.

Portugaltripsandtours
Morada: Braga
Telefone: +351 968 282 100
E-mail: reservas@portugaltripsandtours.com Website:
http://www.portugaltripsandtours.com/
Horários:
08:00 - 19:00;
Outras Informações:
Em todas os passeios e tours, será oferecido, wi-fi, águas,
bebidas regionais portuguesas e uma degustação de petiscos
típicos.
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

E-mail: geral@ecotrilha.pt Website:
http://www.ecotrilha.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 3766
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
A empresa Eco Trilha é um operador turístico especializado em
programas de ecoturismo de qualidade (incoming e outgoing).
Ecoturismo é a junção entre turismo e respeito ao meio
ambiente. O Ecoturismo é uma modalidade de turismo cujo
objetivo é apreciar ecossistemas no seu estado natural, com a
sua vida selvagem e a sua população local.
Oferecemos programas originais, autênticos e sustentáveis, pois
procuramos minimizar o impacto ambiental provocado pela
atividade turística e divulgamos os projetos que promovam a
igualdade e redução da pobreza nas comunidades locais.

Your Tours, Lda
Morada: Rua de Janes, 15 - 1º 4700-318 Braga
Telefone: +351 919 473 029
E-mail: info@yourtours.pt Website:
http://www.yourtours.pt
Horários:
08:00 - 20:00;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

A YourTours é operador turístico que oferece visitas guiadas,
acompanhados por guias qualificados.

Portugaltripsandtours, somos uma empresa especializada em
Turismo e Viagens, com registo de Turismo de Natureza
reconhecido pelo Turismo de Portugal.

A nossa missão é potenciar a experiência de viagem dos nossos
visitantes, tendo a autenticidade, personalização e flexibilidade
como princípios chave.

Dedicamo-nos à realização de passeios e tours pelos locais de
maior beleza em Portugal.

Mostrar o melhor que o nosso País tem é o que nos move, sendo
que nada nos deixa mais realizados do que transmitir aos nossos
clientes o amor que temos pelo nosso País.

Todos os nossos horários e roteiros são flexíveis de acordo com a
vontade dos participantes. A nossa prioridade é proporcionar um
dia de passeio inesquecível.
Trabalhamos com diversos guias profissionais consoante a
nacionalidade dos participantes.
Viaje em conforto, luxo e privacidade na nossa companhia e
conheça Portugal e os seus encantos culturais, naturais e
arquitetónicos.
Experimente os tesouros gastronómicos típicos de cada região e
conviva com as diferentes culturas e pessoas que tornam este
país à beira mar plantado, um cantinho tão especial e único.
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Bragança
Travessias, Turismo e Hotelaria
Morada: 5300-302 Bragança
Telefone: +351 965 664 830
E-mail: geral@travessias.pt Website:
http://www.travessias.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Para nós, uma viagem é um muito mais do que paisagens e
património. Cada momento tem que ser memorável, diferente e
único. Montamos roteiros "chave na mão", para oferecer o
máximo aos nossos clientes. Viagens pela Gastronomia e pelas
Tradições são os nossos pontos fortes. Porque viajar é conhecer
um Povo e os seus Costumes.

Celorico de Basto
Quinta das Escomoeiras

Quinta de Santa Cristina

Morada: Lourido - Arnóia 4890-055 Celorico de Basto

Morada: Rua de Santa Cristina, 80 Veade4890-573
Celorico de Basto
Telefone: +351 912 527 396 Fax: +351 229 571 740

Telefone: +351 935 322 786 Fax: +351 255 322 785
E-mail: geral@quintadasescomoeiras.com Website:
http://quintadasescomoeiras.com/language/pt/
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Enoturismo e Gastronomia;

A Quinta das Escomoeiras é uma unidade de Turismo no
espaço Rural, em que o Enoturismo é um ponto forte. A
propriedade tem uma área total de 10,5 hect., dos quais
3 de vinha e 6,5 de floresta, localizada na margem direita
do rio Tâmega. Todas as atividades são desenvolvidas em
modo biológico.
Membro da Rota dos Vinhos Verdes, proporciona visitas guiadas
às vinhas, percursos pedestres, visita comentada à Adega e
prova de vinhos.
O Enoturismo é um dos pontos fortes da empresa que preserva
uma parcela de “vinha velha” como testemunho dos sistemas de
cultivo e condução tradicionais na região. Os vinhos produzidos a
partir, exclusivamente, das nossas próprias vinhas têm
denominação de origem (DOC), designação do ano de colheita e
são elaborados a partir das castas autóctones e mais
representativas da região de Basto.
Associada à Rota do Vinhos Verdes, a Quinta das Escomoeiras
oferece aos seus hóspedes e visitantes, visitas às vinhas, com
percursos pedestres devidamente sinalizados, visita à Adega
com explicação, em diferentes línguas, de todo o processo de
vinificação, bem como a prova dos vinhos produzidos. É dada
aos visitantes a oportunidade de adquirirem os produtos
biológicos da Quinta, vinhos, compotas e ervas aromáticas,
disponíveis na loja existente no local.A Quinta das Escomoeiras
integra o grupo de empresas selecionadas para participar no
projeto europeu Eco-ProWine, atualmente em curso.
É esta diversidade e riqueza, numa envolvente paisagística
singular, que constitui o modelo de oferta turística, apoiado no
respeito pela natureza, que a Quinta das Escomoeiras pretende
preservar e desenvolver.

E-mail: enoturismo@garantiadasquintas.com Website:
http://www.garantiadasquintas.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora; Competências de
atendimento: Incapacidade motora;

Vencedora do prémio “Best of Wine Tourism 2017”, atribuído
pela organização Great Wine Capitals, na categoria Experiências
Inovadoras de enoturismo, a Quinta de Santa Cristina faz parte
da região demarcada dos vinhos verdes, uma das mais antigas e
maiores regiões demarcadas do Mundo.
Usufruindo de uma envolvente única entre as serras do Marão e
Alvão, a adega alia a modernidade à tradição com um design
atual, integrado na paisagem, sem descurar elementos
tradicionais como a pipa ou lagar de pedra.
Na Quinta de Santa Cristina, é possível viver experiências
autênticas e únicas, que permitem ao visitante o contacto direto
com o mundo do vinho verde, a natureza, o património, a cultura
e a gastronomia locais.
Quem nos visita, pode fazer uma visita guiadas às vinhas e
adega com provas de vinhos/espumantes e produtos regionais,
pode plantar uma videira, pode fazer um percurso pedestre,
pode fazer um piquenique, pode dar um passeio em veículo 4x4
nas vinhas, ou através de experiências com parceiros na região
pode ainda fazer rafting, pode deslizar num cabo com mais de
1500 metros de comprimento entre 2 montanhas, pode conhecer
animais selvagens, pode montar um cavalo, pode frequentar
uma aula de golfe ou até visitar um castelo do século XI.
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Chaves
Living Chaves
Morada: Loteamento da Tojeira, 45 - Nantes5400-580
Chaves
Telefone: +351 935 585 905 / 07
E-mail: geral@livingchaves.pt Website:
http://livingchaves.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 515/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

A Living Chaves nasce da vontade de divulgar a cultura, os
costumes e os produtos da região. Para além da prestação de
serviços de acompanhamento e animação turística, organizamos
uma série de eventos para proporcionar aos nossos visitantes e
habitantes momentos inesquecíveis. Os nossos colaboradores
são agentes culturais e produtores locais que se juntam a nós
nesta iniciativa de dar a conhecer o que de melhor se faz na
nossa terra.

Gondomar
Livinginportugal - Animação Turística, Ldª.

ML - Private Tours

Morada: Rua Salgado Zenha, Nº 56 - 7º C 4435-219 Rio
Tinto
Telefone: +351 228 320 992 Fax: +351 228 320 994

Morada: Rua D. Antão de Almada, 182 4435-13 Rio Tinto
/ Gondomar
Telefone: +351 936 174 444

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

E-mail: ml.transporteseeventos@gmail.com Website:
http://www.ml-privatetours.com

Outras Informações:
Alvará Nº : 30/2005;
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos;
Organização de circuitos turísticos.

Outras Informações:
Registo Nº : 288/2011;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
Miguel Leal Transportes Personalizados opera no sector dos
transportes privados de luxo, criada com o objectivo de fornecer
um serviço de qualidade, totalmente personalizado no transporte
de turistas a locais e percursos.
Se está a viajar em família, grupos particulares ou executivos,
planeie a sua viagem sem preocupações pois o transporte com
motorista está garantido! Tours privados no norte e centro do
país executados por motoristas experientes e qualificados em
viaturas Mercedes-Benz.
Portugal e o norte do país, com centenas de anos de História,
têm uma fonte inesgotável de locais que não pode deixar de
visitar, aquando da sua visita

Oporto Road Trips
Morada: Rua das Borralhinhas, 750 4510 - 206 São
Pedro da Cova / Gondomar
Telefone: +351 916 362 300
E-mail: info@oportoroadtrips.com Website:
http://www.oportoroadtrips.com
Outras Informações:
Registo Nº : 296/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Com sede no Porto, a Oporto Road Trips é uma empresa de
animação turística que se dedica à realização de circuitos
turísticos guiados em português, inglês, francês e espanhol em
veículos ligeiros até 9 lugares. O nosso objetivo é divulgar e
promover o território nacional, através de um serviço de
informação turística de elevada qualidade. Dispomos de
programas de um dia, meio dia e ainda de programas à medida
dos nosso clientes (crie o seu próprio tour), assim como somente
serviço de acompanhamento turístico, se já dispõe de veículo e
aluguer de carrinha, se preferir um tour privado, com partidas
diárias de hoteis situados no Porto.

We Guide You - Tours & Transfers
Morada: Rua das Papaínhas, 84 - 3ºdto 4435-768
Baguim do Monte
Telefone: +351 916989608
E-mail: info.weguideyou@gmail.com
Horários:
24H;
Outras Informações:
Quer seja num passeio turístico, ou apenas no seu trajeto de e
para o Aeroporto, a We Guide You está consigo onde precisar!
Basta entrar em contacto connosco, teremos todo o prazer em
planear tudo por si de acordo com os seus desejos.
Caraterísticas e Serviços:
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Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Passeios Aéreos;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual; Competências de
atendimento: Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Venha conhecer Portugal e Espanha com a We Guide You, sem
preocupações! Nós planeamos e conduzimos, só tem de se
divertir!

Guimarães
Tours & Tales
Morada: Avenida Conde Margaride, 175 4810-535
Guimarães
Telefone: +351 253 136 661
E-mail: geral@toursandtales.pt Website:
http://www.toursandtales.pt
Outras Informações:
Registo nº: 365/2015
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios Aéreos;

Tours & Tales é uma empresa com experiência em turismo
criativo, que oferece serviços de apoio nas áreas cultural,
histórica e património.

Turipenha - Cooperativa de Turismo de Interesse
Público, RL.
Morada: Estação Inferior do Teleférico Lugar das Hortas
4800-026 Guimarães
Telefone: +351 253 515 085 Fax: +351 253 515 085
E-mail: geral@turipenha.pt; admturipenha@turipenha.pt
Website: http://www.turipenha.pt
Outras Informações:
Alvará Nº : 21/2002;
Caraterísticas e Serviços:
Outras Atividades;
Ligação de teleférico entre a cidade de Guimarães e a montanha
da Penha.

A cidade de Guimarães foi a primeira escolha para dar início a
um conjunto de rotas e caminhos focados no Centro Histórico –
Património Mundial pela UNESCO.
Investindo num mercado de elevada procura, expandimos as
nossas ofertas com a criação e abertura de uma nova rota na
cidade de Faro.
Narrando a sua história e a sua herança, entramos nas
profundezas e na aura das lendas, mas também pesquisando os
factos históricos e verdadeiros para proporcionar e criar tours
tão maravilhosas e de excelência como os lugares por onde vai
passar!

Lamego
Caves da Raposeira

Giros & Rotas

Morada: Lugar da Raposeira 5100-057 Lamego

Morada: Urbanização Quinta do Rabolal, Bloco 8 - 4º
Frente5100-949 Lamego
Telefone: +351 968 762 652

Telefone: +351 254 655 003 Fax: +351 254 655 928
Outras Informações:
Venda e prova de vinhos. Visitas guiadas. ;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;
Raposeira é a marca de um dos mais conhecidos espumantes
naturais portugueses, integrado na produção da região
vitivinícola Távora-Varosa.
As caves Raposeira, produtoras de espumante natural desde
1898, são um ex-libris da cidade de Lamego. Numa grande
extensão de túneis de granito, são conservadas milhares de
garrafas deste espumante de qualidade, em condições naturais

E-mail: geral@giroserotas.com Website:
http://www.giroserotas.com
Outras Informações:
Registo nº 143/2013
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

A Giros e Rotas inspira-se em brisas que brotam cultura, em
recantos de saberes seculares, cada tradição arrebata
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ótimas.

conhecimento, procuremos os sabores, deslumbremos com as
gentes, com histórias das gentes.

Quinta de Marrocos
Morada: Estrada Nacional N2225100-840 Valdigem Lamego
Telefone: +351 918 828 785
E-mail: info@quintademarrocos.com Website:
http://www.golddrink.pt
Horários:
09:00 - 18:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Turismo Equestre;

Emoções sentidas, vividas nos encantos de paisagens de sublime
beleza, encostas que emolduram a região, talhadas pelo
Homem, transformadas num fértil e harmonioso tapete que
transborda vida. Para si, a Giros e Rotas dispõe de momentos
únicos, a história, a tradição e a gastronomia envaidecem-se em
cenários fascinantes de rara beleza.
Respire Cultura, o património e a arte fazem-se apresentar nas
mais belas forma que o Homem edificou ao longo dos tempos.
O Melhor da Douro, para Si.

Wine Moments - Wine & Gourmet
A família Correia de Sequeira recebe-nos nas suas propriedades
no Douro, com estadia na Quinta de Marrocos, um antigo
mosteiro Franciscano restaurado para acomodar o turismo. Muito
mais do que um lugar para ficar, esta é a oportunidade de viver,
saborear e conhecer a tradição genuína do Douro.
Na Quinta de Marrocos, situada em plena Região Demarcada do
Douro, na Rota do Vinho do Portono Vale do Côa, poderá
acompanhar todas as fases da produção de Vinho do Porto. E
descobrir os segredos da natureza usufruindo da tranquilidade e
do clima ameno, com Verões quentes e Invernos suaves, entre
vinhedos, olivais e amendoeiras onde se escondem raposas e
javalis...Apenas a 2 km da Régua e 1h do Aeroporto do Porto
este é um excelente ponto de partida para descobrir a região:
dos museus de Lamego até Vila Real, Porto e Viseu. Seja pelos
excelentes acessos através da IP3 e IP4 ou usufruindo do
transporte em camioneta e comboio, com partida da Régua.

Morada: Lugar da Bogalheira 5100-383 Cambres /
Lamego
Telefone: +351 965 802 038 / 965 000 161 Fax: +351
254 323 187
E-mail: geral@winemoments.pt Website:
http://www.winemoments.pt
Outras Informações:
323/2011
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Venha Sentir e Conhecer o Douro por dentro - saiba mais sobre
Vinhas e Vinhos (Roteiros, Provas, Workshops, Eventos)
Organizamos a sua estadia e ocupamos o seu tempo, ensinando
e dando a conhecer tudo o que de melhor o Douro tem para
oferecer.

Lousada
Rota do Românico
Morada: Praça D. António Meireles, 45 4620-130
LOUSADA
Telefone: +351 255 810 706 / 918 116 488 Fax: +351
255 810 709
E-mail: rotadoromanico@valsousa.pt Website:
http://www.rotadoromanico.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

Descubra as singularidades do estilo românico dos monumentos
situados nos vales dos rios Sousa, Douro e Tâmega no Norte de
Portugal.
Percorra a Rota do Românico e conheça monumentos de grande
beleza, em que este estilo arquitetónico assume características
singulares, distintas de outras obras existentes em Portugal.
Desta Rota fazem parte 58 monumentos que se distribuem por
doze concelhos junto aos rios Sousa, Douro e Tâmega
(Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães,
Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira,
Paredes, Penafiel e Resende), incluindo conjuntos monásticos,
igrejas, memoriais, pontes, castelos e torres.
Para melhor programar a sua visita à Rota do Românico sugere
itinerários para quatro, dois ou mesmo apenas um dia, mas se
preferir poderá construir o seu próprio percurso utilizando a
aplicação existente no site. Qualquer que seja a modalidade
selecionada é aconselhável fazer a marcação da sua visita com
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uma antecedência mínima de 24 horas (ou 48 para visitas ao
domingo), através dos contactos disponibilizados, já que alguns
dos monumentos nem sempre estão abertos ao público.
A Rota do Românico disponibiliza ainda informação sobre o
diversificado conjunto de recursos turísticos que a região tem
para oferecer, dos estabelecimentos hoteleiros à gastronomia,
artesanato, turismo ativo ou equipamentos de saúde e bemestar, que poderão complementar da melhor forma a sua estada.

Maia
Animo Travels

Clevertours - Viagens e Turismo

Morada: Rua Simão Bolivar, 309 3º Esq4470-214 Maia

Morada: Rua Fernando Namora, 33 - 2º Andar, Sala
K4425-651 Pedrouços - Maia / Porto
Telefone: +351 220 964 051 / 2 Fax: +351 220 963 881

Telefone: +351 926 941 602
E-mail: animotravels@gmail.com Website:
http://www.animotravels.com
Outras Informações:
Registo nº: 533/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

E-mail: geral@clevertours.pt Website:
http://www.clevertours.pt
Outras Informações:
Registo nº: 12/2001
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Tours diários ao Norte de Portugal
Pretendemos oferecer momentos de qualidade e conforto em
oposição ao turismo de massas. Pretendemos proporcionar ao
viajante a oportunidade de interagir com as pessoas e a cultura
dando relevo ao contacto com os atores das várias atividades
das comunidades, abrindo as portas de oficinas de artesãos,
produtores de vinho ou agentes da cozinha regional.

Conhecer - Turismo 5 Sentidos
Morada: Rua Nossa Senhora da Paz, 11

4470-804 Maia

A Clevertours – Viagens e Turismo, é uma empresa especializada
no sector de aluguer de veículos de luxo com motorista.
Dispomos de uma panóplia de serviços à medida de todas as
necessidades. Sejam as viagens de negócios ou lazer, estamos
equipados com as melhores soluções para proporcionar aos
nossos clientes um serviço de excelência com toda a
comodidade.
A nossa equipa é altamente qualificada, com uma extensa
experiência no sector, primando pelo profissionalismo.

Telefone: +351 229285138 Fax: +351 229 285 138
E-mail: info@conhecer.pt Website:
http://www.conhecer.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 404/2010
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

Gbliss, Lda
Morada: Travessa Do Cruzeiro,104425-055 Aguas Santas
Maia
Telefone: +351 964 794 775
E-mail: geral@gbliss.pt Website: http://www.gbliss.pt

Serviço de visitas guiadas ao Porto e norte de Portugal. Não
realizamos apenas visitas guiadas. Partilhamos experiências e
emoções. Operamos com alma, transmitindo o melhor de
Portugal aos nossos clientes, para que se rendam aos nossos
encantos naturais e à nossa cultura secular.

MaiaTours
Morada: Rua das Oliveiras, 4424470-635 Maia
Telefone: +351 916 403 407
E-mail: info@maiatours.pt Website:
http://www.maiatours.pt
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia;

MaiaTours - Tours Privados e Exclusivos. Sediada no distrito do
Porto, a MaiaTours é uma empresa de Visitas Guiadas Privadas
em viatura executiva, cujo objectivo é dar a conhecer o Norte e
Centro de Portugal. Deixe-se guiar pelos mais belos locais de

Outras Informações:
Registo Nº : 285/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
A Gbliss é uma empresa jovem, dinâmica e ambiciosa, distinta
pela prestação de serviços especializados de excelência e
determinada a fazer a diferença na sua area de atuação, o
Turismo! Presta serviços de tradução, interpretação,
recrutamento profissional na área do Turismo, formação (
workshops ), consultoria operacional em Turismo, Roteiros ( City
tours ) personalizados e Corporate Services (apoio a empresas
recebendo os seus clientes ).

Rotas da Cultura
Morada: Rua Professora Angelina Barros Ferreira, 102.
/traz. 4465-273 Maia
Telefone: +351 918 055 939 / 914 067 612
E-mail: info@rotasdacultura.pt Website:
http://www.rotasdacultura.pt/
Outras Informações:
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Portugal, onde cada visita é feita ao seu ritmo e adequada ás
suas necessidades e gostos. Deixe-se supreender.

Possibilidade de passeios de Jipe até 15 pessoas. Para grupos de
numero superior, dispomos de outras viaturas de 25 a 60
pessoas.
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

A empresa Rotas da Cultura foi criada no sentido de divulgar
uma oferta turística disponível na área metropolitana do Porto,
Douro e Vale do Sousa. Tendo como ponto de partida a
Ribeira/Alfândega do Porto, inicia-se uma viagem pelo Douro que
o poderá levar às minas, a monumentos de uma Rota do
Românico, passando por aldeias que ainda hoje conservam o seu
encanto ou a deliciar-se com as lendas locais e a tradição
gastronómica, caraterísticas desta região, sem esquecer toda a
doçaria tradicional.

Matosinhos
Matizatours

Meet Me At Porto

Morada: Rua da Torrinha, 262 - loja 14 4040-612
Matosinhos
Telefone: +351 961 014 009

Morada: Rua Dr. Eduardo Torres, 601 - 2 Dto4450-117
Matosinhos
Telefone: +351 919 766 779

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

E-mail: rconde@meetmeatporto.com Website:
http://www.meetmeatporto.com

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Outras Informações:
Registo nº: 212/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

A Matizatours tem como objetivo proporcionar a cada visitante
uma experiência única, ímpar, desenvolvendo uma oferta
criativa, dinâmica e entusiasmante. Procuramos potencializar a
singularidade, cultura e história locais cativando o público para
vivências marcantes e originais.
Rota Conserva Matosinhos - Matosinhos e o mar estão fundidos
em alma e vida. Vamos conhecer histórias reais de uma cidade
viva e dinâmica para conservarmos a alma de Matosinhos.
Esta rota inclui uma visita à fábrica de conservas Portugal Norte,
onde inclui uma prova de degustação (reserva a ser feita com
uma semana de antecedência); Rota Matizar Caminhos –
Descobrir Matosinhos, uma cidade viva, ativa em constante
evolução e que se distingue pelo seu encanto e beleza das suas
paisagens, construções e monumentos. Rota Arquitetar
Matosinhos – Conhecer a obra de arquitetos como Siza Vieira,
Souto Moura, Alcino Soutinho, Fernando Távora; A Origem –
Conhecer a história e a origem da cidade de Matosinhos. Vamos
viajar no tempo até lugares remotos e esquecidos, como o
Castro de Guifões ou o Convento de Bouças.

Oporto Sensations Tour
Morada: Rua Mouzinho de Albuquerque, 655 hab. 307
4450-207 Matosinhos
Telefone: +351 919 018 272
E-mail: info@oportosensationstour.com Website:
http://www.oportosensationstour.com

Localizada na cidade do Porto, eleita como o melhor destino
europeu em 2014, a Meet Me at Porto foi criada para
proporcionar experiências únicas e verdadeiras, oferecidas por
apaixonados por viagens e pela cidade.
Queremos que conheça a verdadeira cidade, os segredos
escondidos de cada local, os seus habitantes, hábitos e
costumes.
Ao reinventar o conceito de viajar pensámos experiências
memoráveis, para viajantes apaixonados, que podem ser vividas
quando visita um lugar, mostrado por alguém que vive a cidade.
Todas as nossas experiências foram pensadas e desenhadas
com o objectivo de criar momentos únicos, originais e
acolhedores, como só os amigos sabem fazer.
Esta foi a linha que a Meet Me at Porto seguiu para escolher
quem colabora connosco. Pessoas apaixonadas e conhecedoras
do Porto, com as suas experiências e paixões visando criar
momentos originais e intimistas.
Preparamos um conjunto de experiências sobre vários temas,
com o objectivo de mostrar o lado mais autêntico e verdadeiro
da cidade. Esta descoberta vai levá-lo a conhecer o património
cultural do Porto e Norte de Portugal.
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Outras Informações:
Registo nº: 277/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Oporto Sensations Tour, tem como objetivo oferecer aos nossos
clientes um serviço de excelência no âmbito de passeios
turísticos.

Criamos aventuras adaptadas a si, que vão da arquitectura,
história, gastronomia, fotografia, orientação de shopping,
mostrando sempre o lado mais autêntico da cidade.
Se este é o seu objectivo quando viaja, a nossa equipa está aqui
para o ajudar a transformar a sua viagem numa experiência
única, emocionante e memorável.

Pictury Photo Tours

Cultura, gastronomia, rio, mar e uma natureza mágica, são os
produtos que queremos partilhar com quem nos visita.

Morada: Rua Sarmento Pimentel, 376, 4º Esq.4450-790
Leça da Palmeira
Telefone: +351 912 341 188

Proporcionar momentos de verdadeira emoção e felicidade,
caracterizados por um simples sorriso no fim do dia.

E-mail: info@picturyphototours.com Website:
http://info@picturyphototours.com

A nossa imagem é caracterizada por:

Horários:
9:30;
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos;

-Transporte turístico
-Serviço personalizado
-Comodidade
-Recursos materiais adequados
-Equipa de profissionais creditados e apaixonados pelo Porto, por
toda a sua envolvência, e claro, por aquilo que fazem.

Portugal Excellence Tours
Morada: Centro Empresarial de Matosinhos - Edifício
Nova CentralidadePraça da Cidadania, 95 4465-226 - São
Mamede de Infesta
Telefone: +351 913 564 573 / 916 657 548
E-mail: geral@excellencetours.pt Website:
http://www.excellence-tours.pt
Outras Informações:
Registo nº: 607/2015
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

Somos uma empresa especializada em tours turísticos privados,
cujo objetivo é dar a conhecer Portugal e em especial o Norte, de
uma maneira única e exclusiva.
Cada recanto esconde uma história e cabe-nos a nós,
apaixonados pelas pequenas coisas, descobrir cada detalhe para
construir para si uma experiência singular, descontraída e
divertida.
A nossa missão passa pela prestação de um serviço de
excelência que privilegia o relacionamento interpessoal com os
nossos clientes, para tornar cada viagem, passeio ou aventura
num marco de bem-estar, conforto e segurança.
Simpatia, honestidade e confiança são valores indispensáveis
para o nosso dia-a-dia.
Conte com uma equipa eficiente e atenta, e venha connosco
fazer parte desta história… Deixe-se surpreender!

SIT & GO
Morada: Avenida Comendador Ferreira de Matos, 6
4450-119 Matosinhos
Telefone: +351 962 567 874
E-mail: geral@sitandgo.pt Website:
http://www.sitandgo.pt

Organização de Passeios Fotográficos pela cidade do Porto com a
duração de meio dia ou um dia, para uma até 6 pessoas, para
descobrir e fotografar esta charmosa cidade, guiados por um
fotógrafo profissional de viagens, português e nascido no Porto,
e com larga experiência a liderar passeios fotográficos.
Miradouros, monumentos, as típicas ruas estreitas e escondidas,
os famosos azulejos, a encantadora Ribeira, tudo isto será
visitado e fotografado apaixonadamente. Pelo meio haverá uma
pausa numa encantadora esplanada com vistas para o rio Douro
na companhia de um café, ou chá, ou uma bebida refrescante.
Após o passeio fotográfico, e num prazo de 72 h, haverá lugar à
oferta de 20 fotos editadas dos momentos mais marcantes.

Project Travel & Events
Morada: Rua das Rolas, 2134455-549 Perafita,
Matosinhos
Telefone: +351 939 853 457
E-mail: comercial@project-travel.pt Website:
http://www.project-travel.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade auditiva, Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

A Project Travel & Events é um DMC (destination management
company - empresa especializada na organização e logística de
viagens, reuniões e eventos) privado e independente, sedeado
em Matosinhos, Porto.
Somos especialistas em criar eventos e experiências à medida
para reuniões ou incentivos, bem como para pessoas que
planeiam a sua visita e estadia em Portugal.
Com o nosso amplo conhecimento local, criatividade e recursos,
somos especializados em projetar e executar o seu evento,
desde a logística a programas de luxo. Através de nossa
abertura, paixão e experiência, conseguiremos transformar a sua
visão em realidade.
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Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Asseguramo-nos que, ao criar os nossos programas, utilizamos
os melhores produtos e fornecedores. A nossa ampla rede de
parceiros selecionados permite-nos fornecer serviços de
informação e aconselhamento sobre o destino Portugal,
transformando os seus sonhos em experiências incríveis.

Disponibilizamos uma vasta gama de viaturas para
venda/aluguer. Tratamos de todo o processo de legalização da
sua viatura. Temos oportunidades únicas para si!
Desfrute das paisagens que só o Porto e o Rio Douro podem
oferecer. Passeios inesquecíveis! Viaje connosco acompanhado
por um motorista especializado. Realizamos transporte
particular de passageiros em viaturas ligeiras no grande Porto e
para todos os pontos de Portugal. Também viajamos para alguns
países europeus. Tarifas sob consulta.
Reserve e alugue de forma rápida e confortável um automóvel
através da Sit & Go. Temos à sua disposição várias viaturas a
bons preços.

Tours Cayolla
Morada: 4460-359 Senhora da Hora / Matosinhos
Telefone: + 351 935 985 030
E-mail: tourscayolla@gmail.com Website:
https://www.tourscayolla.com
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Turismo Equestre;

Somos diferentes dos outros.

Super Bock Casa da Cerveja
Morada: Via Norte - Leça do Balio - Matosinhos
Telefone: +351 932 640 126
E-mail: info@superbockcasadacerveja.pt Website:
http://www.superbockcasadacerveja.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

A Super Bock Casa da Cerveja é o novo centro de visitas da
cidade do Porto. Repleta de tradição e autenticidade, é um
espaço verdadeiramente único situado no Centro de Produção da
Unicer, em Leça do Balio. Com ambientes sofisticados, uma
arquitetura e decoração moderna e inovadora, é uma “casa
viva” em pleno funcionamento, onde é possível assistir a todo o
processo de fabrico da cerveja, conhecer as matérias-primas que
lhe dão origem, assim como os momentos marcantes, histórias e
curiosidades da marca Super Bock. Guarda memórias que
acompanharam a evolução do seu negócio e da sua cerveja,
representando um património cervejeiro de relevante valor
histórico e cultural para a Unicer e também para Portugal.
Entre outras curiosidades, destaque para as paredes da Casa,
onde foram utilizadas cerca de 96 mil garrafas de cerveja
recicladas. A visita ao espaço termina no lounge, onde são
apresentadas para prova duas harmonizações com cerveja, e na
loja, que tem disponível um conjunto alargado de artigos da
marca.
Visite-nos! Venha conhecer-nos!

Travel Vip
Morada: Rua de Gatões, 1559 4460-745 Matosinhos
Telefone: +351 964 015 446 Fax: +351 229 534 428
E-mail: adaobarros@travelvip.pt Website:
http://www.travelvip.pt
Outras Informações:
Registo nº 272/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

Serviços de turismo, guia e táxi premium em sedan, van e minibus Mercedes, com apoio para passageiros com mobilidade
reduzida.
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Melgaço
Solar do Alvarinho
Morada: Rua Direita

4960 Melgaço

Telefone: +351 251 410 115 / 251 410 195 Fax: +351
251 402 429
E-mail: solardoalvarinho@cm-melgaco.pt Website:
http://www.rotadoalvarinho.pt
Outras Informações:
Todos os dias: 10H00 - 12h30 / 14h00 - 20h00 Encerra: 24/25 e
31 dezembro , 1 janeiro e Páscoa;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Monção
Paço Alvarinho
Morada: Casa do Curro - Praça Deu-la-Deu 4050-452
Monção
Telefone: +351 251 653 215 Fax: +351 251 649 010
E-mail: moncao@mail.telepac.pt Website: http://www.cmmoncao.pt
Outras Informações:
De 2ª Feira a Sábado: 9h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00 Domingo e
Feriados: 10h00 - 12h00 / 15h00 - 18h00;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Paços de Ferreira
Porto Outside
Morada: Praça da República, 55 4590-527 Paços de
Ferreira
Telefone: +351 916 066 201
E-mail: geral@portooutside.com Website:
http://www.portooutside.com
Outras Informações:
Registo nº: 413/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Detentora de um serviço de excelência, a Porto Outside
proporciona aos seus clientes experiências únicas e
inesquecíveis, promovendo atividades culturais, históricas
gastronómicas e de natureza.
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Paredes
Road Book - Roteiros Turisticos e Lazer Lda
Morada: Rua da Carreira, 275 Mouriz4580-594 Paredes
Telefone: +351 919 460 594
E-mail: geral@roadbookadv.com Website:
http://www.roadbookadv.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Aprecie as estradas e as aldeias portuguesas conduzindo uma
Renault 4L. - Viagens de aventura nas míticas viaturas. Uma
alternativa ao turismo citadino e habitual, promovendo
caminhos, estradas e trilhos com paisagens lindissimas e
desconhecidas daqueles que nos visitam, levando-os até
pequenas e simpáticas aldeias, proporcionando o contacto com a
natureza, degustar a tão tradicional comida portuguesa, os
vinhos e todo um conjunto de produtos tradicionais que se
encontram em diferentes regiões de Portugal.

Penafiel
Quinta da Aveleda
Morada: Rua da Aveleda, 24560-570 Penafiel
Telefone: +351 255 718 200 Fax: +351 255 711 139
E-mail: info@aveleda.pt Website: http://www.aveleda.pt
Horários:
Visitas Guiadas
Inverno (Novembro a Março):
Terça-Feira a Sexta-Feira: 10h30, 12h00, 14h30, 16h00.
Sábado: 11h00, 14h30, 16h00.
Não se realizam visitas ao Domingo, Segunda-Feira, Feriados,
Véspera de Natal e Ano Novo.
Verão (Abril a Outubro):
Segunda-Feira a Sexta-Feira: 10h30, 12h00, 15h00, 16h30.
Sábado e Feriados: 11h00, 15h00, 16h30.
Domingo: 15h00, 16h30.
Encerrado: Domingo de Páscoa.;
Outras Informações:
Provas de Vinhos e de Queijos
Registo Nº : 30/2013
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Basta um breve passeio pela Quinta da Aveleda para perceber
que aqui a qualidade e perfeição são algo de natural... algo que
está presente nos mais pequenos detalhes da sua história e que
a família Guedes procura aplicar em tudo o que faz há mais de
300 anos.
Além do seu importante património arquitetónico, a Quinta da
Aveleda é também conhecida pelos seus parques e jardins, onde
florescem raras espécies de árvores, algumas das quais
centenárias, como o cedro japonês, o cipreste dos pântanos ou a
sequóia americana.
A Aveleda foi galardoada com o prémio internacional Best of
Wine Tourism 2011 na categoria de «Arquitectura, Parques e
Jardins».
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Peso da Régua
Rota do Vinho do Porto

Solar do Vinho do Porto - Régua

Morada: Largo da Estação, Apartado 113 5050-237 Peso
da Régua
Telefone: +351 254 324 774 Fax: +351 254 321 746

Morada: Rua da Ferreirinha

E-mail: reservas@rvp.pt; geral@rvp.pt Website:
http://www.rvp.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Enoturismo e Gastronomia;
Informação turística, provas de vinhos do Porto e do Douro e
organização de Programas de Visita na Região Demarcada do
Douro.

5050-272 Régua

Telefone: +351 254 320 960 Fax: +351 254 320 969
E-mail: solarregua@ivdp.pt Website: http://www.ivdp.pt
Outras Informações:
De 2ª Feira a Sábado: 11h00 - 20h00 Encerra: Domingo e
Feriados
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Tremdouro - Passeios Turísticos da Régua Sociedade Unipessoal, Ldª.
Morada: Avenida da Galiza, Edifício Douralto, 6º Fr.
5050-222 Peso da Régua
Telefone: +351 254 322 858 / Tm. +351 96 411 24 32
Fax: +351 254 322 858
Outras Informações:
Alvará Nº : 14/2001;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Comboio;
Visita panorâmica da Régua em minicomboio.

Pinhão
Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo
Morada: Quinta Nova 5085-222 Covas do Douro
Telefone: +351 254 730 430 Fax: +351 254 730 431
E-mail: hotelquintanova@amorim.com Website:
http://www.quintanova.com
Outras Informações:
Alvará Nº : 1/2006;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
O Hotel Rural da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, o
primeiro hotel vínico em Portugal, nasceu da reconstrução da
antiga casa senhorial oitocentista, em plena harmonia com a
natureza, nesta propriedade de 120 hectares da família Amorim.
Aqui, em harmonia com a natureza e num reencontro com a
tradição, os visitantes podem aceder a inúmeras atividades
vínicas e agrícolas e experimentar a tranquilidade do Vale do
Douro, com a garantia de todo o conforto. Entre a loja de vinhos
e o bar vínico, os pomares seculares e os circuitos pedestres, o
museu de azeite ou a adega subterrânea, o jardim de inverno ou
o alpendre e a magnífica piscina entre vinhas, todos os locais
são ideais para sentir a vinha, beber um bom vinho ou degustar
o melhor da gastronomia regional.
Circuitos pedestres, provas de vinho, provas de azeite,
winecaching, produção de pão.
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Ponte da Barca
Taste of Minho Food Tour
Morada: Casa do Real - Bravães4980-129 Ponte da Barca
Telefone: +351 935 139 931
E-mail: info@tasteminhotour.com Website:
http://www.tasteminhotour.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Circuitos e Serviços de Turismo em Guimarães, Braga, Ponte de
Lima e Viana do Castelo
Somos uma equipa verdadeiramente apaixonada pela cozinha
tradicional da região do Minho. Usamos qualquer motivo para
estar à volta de uma mesa, com os amigos a partilhar uma boa
refeição. Organizamos Tours Gastronómicos pequenos e íntimos
em Ponte de Lima, Viana do Castelo, Braga e Guimarães, para
garantir que quem nos visita tenha uma experiência única e
personalizada. Estamos focados na gastronomia portuguesa do
Minho.
O Tour consiste num passeio a pé de três horas e meia, onde irá
provar os melhores pratos e petiscos da região, Orientado por
um guia que irá contar histórias sobre a região e no final vai ter
um maior conhecimento da localidade, dos alimentos,
juntamente com algumas informações sobre os melhores lugares
a visitar.
Venha conhecer e não se esqueça de trazer o seu apetite!

Ponte de Lima
Rotas do Lima
Morada: Travessa S. Miguel, 146 4990-565 Cabaços /
Ponte de Lima
Telefone: +351 917 832 616
E-mail: rotasdolima@gmail.com Website:
http://rotasdolima.blogspot.pt
Outras Informações:
Registo nº: 295/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Rotas turísticas temáticas com guia na vila de Ponte de Lima e
arredores. Venha descobrir os encantos naturais, patrimoniais e
gastronómicos de Ponte de Lima.
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Porto
AlmaAtPorto

AtWill

Morada: Rua de Miragaia, 934050-387 Porto

Morada: Rua Correia de Sá, 21 - 3º 4150- 229 Porto

Telefone: +351 968 711 970 / 222 053 020

Telefone: +351 932 838 588

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

E-mail: atwill@atwill.pt Website: http://www.atwill.pt/

Horários:
11:30 - 20:00;
Outras Informações:
Somos igualmente, desde Maio de 2017, uma agência de
viagens, para além de empresa de animação turística, com
pacotes em todo o país e também fora de Portugal.
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

O nosso nome representa aquilo que criamos.Soluções turísticas
e experiências lúdicas com Alma, que conjugam diversão,
educação e emoção, e permitem conhecer a verdadeira essência
da cidade do Porto.

Horários:
09:00 / 20:00;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

A AtWll quer dar a conhecer um Porto diferente. Fugimos dos
sítios mais falados e cheios de turistas e mostramos a verdadeira
cidade, aquela de que usufruem os locais. De acordo com os
gostos e preferências do visitante tentamos mostrar o que o
Porto tem de melhor. O nosso site oferece-lhe a possibilidade de
“arquitetar” integralmente a sua própria viagem, pela simples
reserva de experiências. Deste modo, cada viagem é
personalizada ao detalhe por si, tornando-se por isso numa
experiência única e pessoal.
A nossa equipa tem formação em história, património,
arquitetura, e arte, muitas viagens na mala, e uma vontade
enorme de “apresentar” o Porto.

Dedicamo-nos à execução de atividades de lazer criativas,
designadamente visitas guiadas, passeios de bicicleta, desportos
aquáticos e radicais. Organizamos eventos culturais e lúdicos,
bem como roteiros artísticos e culturais. Disponibilizamos de
igual forma serviços de aluguer de bicicletas, bem como
produtos típicos e lembranças da cidade do Porto.

CityLovers Tours

Temos como missão promover o fantástico Porto e a sua história
milenar. Pretendemos divulgar o seu património históricocultural único e defender a sua preservação.

Outras Informações:
Registo nº: 682/2015
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

A nossa visão passa por oferecer soluções divertidas, justas e
assertivas, que representem alto valor para os visitantes e
visitados. Comprometemo-nos a desenvolver atividades de lazer
criativas, diferenciadoras, alegres, inovadoras e sustentáveis.
A nossa marca tem como pilares a criatividade com ousadia, a
alegria com dinamismo, a razão com Coração, a liberdade e
pluralidade com responsabilidade. Focamo-nos em conhecer o
cliente para o servir melhor, o que nos move é oferecer
experiências verdadeiramente Únicas e memoráveis!
Somos joviais, genuínos, transparentes, empáticos, positivos,
emotivos, comprometidos e apaixonados. Daí sermos diferentes.
A fabulosa cidade em que vivemos Inspira-nos e faz-nos ser
melhores todos os dias.
Formamos uma equipa profissional e altamente motivada,
comprometida em mostrar o Porto para além do primeiro olhar e
do óbvio, a partilhar as suas histórias e lendas, a inspirar a sua
Alma At Porto!

Check And Go
Morada: Rua Doutor Paulo Pombo, 22 - 12º Dtº. Frt.
4250-363 Porto
Telefone: +351 910 260 107
E-mail: geral@checkandgo.pt

Morada: Rua do Almada, 3154050-038 Porto
Telefone: +351 914 236 411
E-mail: castelo@cityloverstours.com Website:
http://www.cityloverstours.com

CityLovers Tours é a melhor forma de conhecer a cidade que
está a visitar. Oferecemos Tours a pé, tours para conhecer a vida
noturna, tours de vinhos e de comida assim como outro tipo de
tours e passeios tanto a pé como de carrinha. Os nossos guias
são City Lovers e vão fazer com que se apaixone pela cidade que
visita.

Clássico Porto
Morada: Avenida Rodrigues de Freitas, 370 4000-419
Porto
Telefone: +351 220 933 327 / 915 400 900
E-mail: info@classicoporto.com Website:
http://www.classicoporto.com
Outras Informações:
Registo Nº : 357/2011
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Na Clássico Porto, temos consciência que os turistas aspiram a
conhecer a cidade de uma forma diferente e personalizada,
portanto, todos os nossos serviços foram concebidos para
proporcionar experiências inesquecíveis.
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Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

Organizamos vários tipos de serviços na cidade do Porto:
passeios, excursões de meio- dia, passeios de um dia inteiro,
passeios nocturnos com fado shows. Estes passeios incluem
numerosas visitas guiadas a diversos monumentos do Porto,
visitas a caves de vinho do Porto e refeições em restaurantes
locais.

- Serviços de Mobilidade - Aluguer de viatura c/ Motorista - Tours
- Transferes - Eventos

O objetivo é fazer dos passeios da Clássico Porto, uma forma
única de turismo, dando a experiência de conhecer a cidade do
Porto, enquanto passeia num carro clássico e antigo. Os nossos
produtos e serviços destacam-se pela sua originalidade e
criatividade.

Cloud and Wind
Morada: Avenida da Boavista, 1430 - 4º Dtº 4100-114
Porto
Telefone: +351 938 06 08 07

A Clássico Porto também fornece e planeia eventos e tours tailormade.

Decanting Tours

E-mail: alexandre.campelo@cloudandwind.pt Website:
http://www.cloudandwind.pt

Morada: Rua da Alegria 140A 4000-033 Porto

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Passeios de Comboio;

E-mail: bookings@decantingtours.com Website:
http://decantingtours.com

Conheça os nossos destinos… fazemos o seu! Viajar é rasgar
horizontes, é colecionar momentos, é ficar mais "rico"… viajar é
viver!

Cultour - Guiding Architects Porto/Lisbon
Morada: Rua Cândida Sá Albergaria 218 – 2º4150-183
Porto
Telefone: +351 966 640 564 / 914 058 161

Telefone: +351 967 564 910

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Decantar, para nós significa passar momentos agradáveis em
boa companhia enquanto se conhece um pouco melhor o Vinho.
Desde o Douro ao Porto passando pelo Vinho Verde, as
Decanting Tours são totalmente dedicadas a si. Para além das
tours standard também é possível customizar.

E-mail: cultour@cultour.com.pt Website:
http://www.cultour.com.pt

Douro Azul - Sociedade Marítimo Turística, S. A.

Outras Informações:
Registo nº: 560/2014
Cultour é membro da rede internacional Guiding Architects, uma
rede para visitas guiadas pelo mundo na área da arquitetura.
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Telefone: +351 22 340 25 00 Fax: +351 22 340 25 10

Arquitetura Portuguesa Contemporânea: visitas ao ritmo dos
seus interesses, acompanhadas por um arquiteto conhecedor e
pensadas exclusivamente para si.

Douro Acima - Transportes, Turismo e Restauração,
Ldª.
Morada: Rua dos Canastreiros, 40/42 Ribeira 4050-140
Porto
Telefone: +351 222 006 418 Fax: +351 222 008 856
E-mail: geral@douroacima.pt Website:
http://www.douroacima.pt
Outras Informações:
Alvará Nº : 28/2002;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco;
O Barco Rabelo transportou durante décadas o vinho da região
do Alto Douro para as caves do vinho do Porto em Gaia, onde
envelhecia e aguardava exportação.
Hoje e obedecendo à traça histórica, dos antigos rabelos, a
DouroAcima proporciona cruzeiros culturais no rio Douro, onde a
simpatia e a hospitalidade do seu "Staff" se associam à beleza
ancestral deste magnifico reduto paisagístico, tornando cada

Morada: Rua de São Francisco, 4 - 2º D 4050-548 Porto
E-mail: reservas@douroazul.pt Website:
http://www.douroazul.com
Outras Informações:
Alvará Nº : 88/2002;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco;
A Douro Azul efetua diversos cruzeiros diários em que procura
aliar aos passeios fluviais, tours em terra (autocarro e comboio),
com visitas a Monumentos e Quintas de modo a permitir ao
Turista uma visão tão global quanto possível desta memorável
Região, das suas gentes e das suas vivências.
A Douro Azul possui também Barcos-Hotéis, com restaurante,
bar e deck solar, que realizam cruzeiros com duração de uma
semana, e que integram, à semelhança da restante
programação, várias excursões em terra, refeições em
restaurantes ou Quintas e visitas a vários locais de interesse
histórico, paisagístico ou cultural.
Para um programa mais personalizado, a Douro Azul
disponibiliza Mini-iates para alugar.

Fold n´Visit - Rent a Bike & City Tours
Morada: Rua do Alferes Malheiro, 139 4000-059 Porto
Telefone: +351 915 316 999
E-mail: info@foldnvisit.com Website:
https://www.topbiketoursportugal.com
Outras Informações:
Registo nº: 7/2014
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viagem numa aventura inesquecível.
Convidamo-lo a saborear as nossas deliciosas refeições que
preparamos a bordo, especialmente para si, com pratos
regionais onde os sabores se misturam com os sons da natureza
e onde os vinhos generosos do Douro correm ao sabor da
corrente.

Ennetours
Morada: 4600 - Porto

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

A Fold n´Visit é uma empresa especializada no aluguer de
bicicletas dobráveis e urbanas, que complementa estes serviços
com circuitos (pedestres e de bicicleta) na cidade do Porto. Não
obstante, também realiza pacotes de viagens de bicicleta (com
ou sem guia) até várias regiões, como Santiago de Compostela e
Douro.

Telefone: +351 917 373 111
E-mail: info@ennetours.com Website:
http://www.ennetours.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Somos uma equipa jovem, dinâmica e motivada. A Ennetours
nasceu pela paixão pela viagem e tem como missão divulgar e
promover a interação entre povos e culturas.
Queremos marcar a diferença pela qualidade do serviço prestado
e pela diferenciação na oferta de produtos turísticos. Com uma
atitude descontraída e divertida, queremos dar-lhe a conhecer as
tradições, a diversidade paisagística, arquitetónica e patrimonial,
a gastronomia e os vinhos da região, os monumentos, a história
e a hospitalidade das nossas gentes. Para isso, criamos produtos
– os tours turísticos – que foram desenhados para lhe
proporcionar uma grande experiência cultural.
Assim, neste momento de grande desenvolvimento turístico,
compreendemos as necessidades de mercado e pretendemos
ser uma alternativa de valor, atuando de forma consciente e
sustentável, sobrevalorizando a responsabilidade ambiental e
social.

Gabinete da Rota do Vinho Verde
Morada: Rua da Restauração, 318

4050-501 Porto

Telefone: +351 226 077 300 Fax: +351 226 077 320
E-mail: rota@vinhoverde.pt Website:
http://rota.vinhoverde.pt
Outras Informações:
De 2ª a 6ª Feira: 9h00 - 17h30 Encerra: Sábado e Domingo;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

GoLocal
Morada: Av. Marechal Gomes da Costa, 822 4150-355
Porto
Telefone: +351 936 705 983 / 934 333 731
E-mail: info@golocal.pt Website: http://www.golocal.pt
Outras Informações:
Registo nº: 324/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

A Go Local é uma empresa fundada por dois amigos focada em
partilhar o melhor do Porto e norte de Portugal. Temos uma
longa experiência em animação turística e o ponto chave da
nossa empresa é a própria viagem desde o primeiro ao ultimo
momento. Não pretendemos ser mais uma empresa que
contextualiza tudo o que vês, não queremos impor roteiros, tudo
depende de ti e dos teus desejos! Basicamente somos dois
amigos com uma paixão por viajar. A ideia da Go Local surge
numa das nossas aventuras de inverno onde exploramos o
percurso da Hungria a Portugal em 2 motas com 30 anos. Foi a
experiência mais incrível das nossas vidas e sentimos que esta
paixão e visão que cresceu durante a viagem tinha de continuar
e ser partilhada. Aqui estamos nós prontos para uma viagem
inesquecível com todos que gostam de viagens, aventuras e
amizade! | O ponto chave da Go Local é criar e propôr road tours
que acrescentem valor à visita dos nossos viajantes e seja uma
referência para quem quer conhecer o Porto e Norte de
Portugal.

Guides In Portugal
Morada: Rua Eugénio de Castro, 300, 2º andar, sala
2194100-225 Porto
Telefone: +351 224 942 854
E-mail: info@guidesinportugal.com Website:
http://www.guidesinportugal.com

Guided Portugal
Morada: Rua da Lagoa, 1397 - 1º 4460-351 Sra. Da Hora
Telefone: +351 913 170 300
E-mail: info@guidedportugal.com Website:
http://www.guidedportugal.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

A Guided Portugal oferece passeios privados e personalizados
em Portugal para si, para a sua família, ou para pequenos grupos
de amigos. Somos especialistas em tours individuais e criativos,
nas regiões do Porto e Norte de Portugal. Sabemos que a sua
viagem é diferente de todas as outras e por isso queremos ajudálo a ter as experiências mais únicas. Connosco, vai descobrir

Horários:
9:00 - 19:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade motora;

Na Guides In Portugal (Ousia, Lda) organizamos visitas temáticas
para que possa disfrutar, acompanhado por guias qualificados, o
que de melhor Portugal tem para oferecer: desde o património
cultural ou natural, arquitetura, enologia, património religioso e
muitas outras experiências que se tornarão únicas! Um país com
1000 anos de história e cultura para descobrir e voltar.
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lugares secretos, uma gastronomia de excelência, aprender
sobre a nossa história e cultura e ter uma visão privilegiada da
vida local. queremos saber o que o motiva, as suas paixões e
expectativas, queremos ser desafiados por si. O nosso objetivo é
oferecer-lhe tours enriquecedores e divertidos, mas acima de
tudo, proporcionar-lhe uma experiência reveladora e
inspiradora.

Hands Free - Porto Travel Photos
Morada: Rua do Campo Alegre, 6064150-171 Porto
Telefone: +351 964 469 328

Dispomos de uma plataforma on-line onde disponibilizamos
diretamente a nossa gama completa de produtos e serviços,
permitindo, desta forma, aos utilizadores, pesquisar, encontrar e
reservar experiências e visitas guiadas a nível nacional.
Pretendemos oferecer soluções à medida das necessidades dos
visitantes, tornando a sua visita a Portugal uma experiência
incomparável!
Desafie-nos a propor uma visita planeada à sua medida! Envienos um email para info@guidesinportugal.com ou contacte-nos
através do nosso site.

E-mail: handsfree.photos@gmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Alguma vez pensou como seria bom poder viajar e andar pelos
lugares sem ter que se preocupar com as fotografias de viagem
?
Com a Hands Free - Porto Travel Photos você será acompanhado
por um fotógrafo profissional que irá registar todos os momentos
do seu passeio com imagens únicas e originais.
Você decide o que fazer e onde ir. Escolha o seu itinerário ou
simplesmente vagueie pela cidade. Relaxe e deixe-se levar pelos
sons, cheiros e cores, aproveite para apreciar a vista e divertirse, sozinho ou acompanhdo. As fotografias ficam por nossa
conta!
Caso prefira fazer uma sessão fotográfica profissional em lugares
emblemáticos do Porto, também dispomos do serviço Porto
Photoshooting. A sessão é direcionada para casais, famílias,
amigos ou viajantes solitários. Todos estão convidados!

Helitours Douro - Transportes Aéreos, Ldª.
Morada: Alameda Basílio Teles - Massarelos4150-127
Porto
Telefone: +351 225 432 464 Fax: +351 226 003 499
E-mail: helitours@sapo.pt Website:
http://www.douroazul.com
Outras Informações:
Alvará Nº : 95/2002;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios Aéreos;
Para conhecer o Porto de uma forma diferente, sobrevoar o Rio
Douro ou para uma surpresa numa ocasião especial, escolha um
dos programas que a Helitours e a Douro Azul têm para lhe
oferecer.
A partir do Heliporto Douro Azul em Massarelos ou do Aérodromo
da Maia, em Vilar de Luz, os passeios aéreos são feitos num
helicóptero Bell Long Ranger com capacidade para 5
passageiros.
Faça já a sua reserva e conheça a Helitours.
Tour da Cidade do Porto
Viagem sobre o Porto, onde se poderão ver as 6 Pontes que
atravessam o Rio Douro junto ao Porto, passando pelas Antas e
pelo centro da cidade.

http://www.handsfree.photos

Histoury
Morada: Rua da Constituição, 379 - Casa nº 5 4200-199
Porto
Telefone: +351 225 504 344 / 936 720 012 Fax: +351
225 504 344
E-mail: maria.mendes@histoury.pt Website:
http://www.histoury.pt
Outras Informações:
Registo nº: 18/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Tour Barragem
Viagem até à Barragem da Crestuma, sobrevoando as 6 Pontes,
as Antas e o Centro do Porto.
Tour Almoço no Douro
Saída do Heliporto de Massarelos para uma viagem sobre o Rio
Douro até Mesão Frio onde espera um almoço na Pousada Solar
da Rede.
Tours alternativos
Com itinerário à sua escolha, passeios com uma duração mínima
de 30 minutos.

Portugal ergue muitas das suas memórias em centenas de
monumentos. Celebra a sua fé em centenas de igrejas, capelas e
santuários. Exibe orgulhosamente as tradições e os costumes
seculares. Seduz com as suas belezas naturais, os seus encantos
e milhares de recantos. Satisfaz com mil e uma receitas que
enchem olhos e barrigas de todo o mundo. E, não menos
importante, ensina artes e ofícios que encantam quem as
descobre. É exactamente este património, muito rico e único,
que sai das mãos de artesãos portugueses que a Histoury quer
manter vivo e que é o coração da nosso projecto: dar a conhecer
o que de melhor se faz no Norte de Portugal e, assim, preserválo.

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto

Criámos rotas que em comum têm a exclusividade, o serviço
personalizado de um motorista/guia experiente e o conforto

Telefone: +351 919 023 801

Morada: Rua Ferreira Borges, 27

4050 Porto

Telefone: +351 222 071 600 Fax: +351 222 071 699
E-mail: ivdp@ivdp.pt Website: http://www.ivp.pt
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

My Portugal For All
Morada: Rua de Recarei, 11334465-731 Leça do Balio
E-mail: info@myportugalforall.com Website:
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máximo de carrinhas premium. Ou seja, com todos os requisitos
para fazer de cada rota uma viagem luxuosa e inesquecível.
Aceite o nosso convite e venha construir as suas histórias
vivendo as que escolhemos para si e para a sua família.

Latours
Morada: Rua Eugénio de Castro, 382, hab. 16. 4100-225
Porto
Telefone: +351 925 143 098
E-mail: geral@latours.pt Website: http://www.latours.pt
Outras Informações:
Registo nº: 196/2014
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Passeios Aéreos;

A LATOURS, é uma empresa vocacionada para o turismo
nacional. Está localizada na cidade do Porto, aposta na
Informação Turística de Qualidade e na Promoção do Turismo de
Portugal. Organizamos viagens de lazer ou de negócio,
acompanhando os nossos clientes em todas as situações, com o
objectivo de o fazer com excelência e segurança. Nossa filosofia
é a satisfação total do cliente, promovendo o nosso país como
destino turístico único. Como primamos pela qualidade da
informação, o acompanhamento dos clientes é feito por
profissionais com a formação especializada.

No Tecto do Mundo
Morada: Casa da Companhia - Rua das Flores, 69 - 1º/SL
5 4050-265 Porto
Telefone: +351 220 968 100/1 Fax: +351 220 968 102
E-mail: info@ntdm.pt Website: http://www.ntdm.pt
Outras Informações:
Registo nº 68/2006; RNAVT 3635
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio; Turismo
Equestre;

No mercado do turismo desde 2006 enquanto operador turístico
a No Tecto do Mundo ® assume a animação turística como uma
mais valia na construção de programas turísticos e experiências
tailor made que possibilitam a cada visitante viver uma
experiência como se de um local se tratasse.
Viajar pelo Norte de Portugal é conhecer profundamente as suas
gentes e costumes, a arte e a história de uma região, a
gastronomia e o vinho que nela se produz e tantos outros
atributos.
Sob as marcas turísticas NTDM specialized tourism & eccentric
experiences oferecemos um conjunto de circuitos e atividades
temáticas e únicas com o objetivo de proporcionar a todos
quantos nos acompanham a oportunidade de colocarem em
evidência os vários sentidos, para que sintam, cheirem, ouçam e
vivam verdadeiramente a região.
Ao longo do Norte de Portugal descobrimos monumentos,
castelos, igrejas e um vasto património construído desde as
origens de Portugal.

http://www.myportugalforall.com
Outras Informações:
A My Portugal For All assegura: acompanhamento personalisado,
higiene pessoal, higiene com cuidados de saúde, cuidados de
imagem, cuidados alimentares, acompanhamento diurno,
noturno, a clientes séniores. Disponibilizamos transporte
adaptado e fornecemos informação acerca de planos turisticos.
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

A My Portugal For All surge no mercado português com o
objetivo de dar resposta às necessidades reais do turismo sénior
dependente, permitindo assim colmatar as dificuldades
existentes ao nivel dos cuidados pessoais e permitir ao turista
desfrutar em pleno da sua estadia em Portugal.

North On Wheels
Morada: ANPME - North-On-WheelsLargo dos Loios,
804050-338 Porto
Telefone: +351 939 417 166
E-mail: info@north-on-wheels.com Website:
http://www.north-on-wheels.com
Outras Informações:
Todos os itinenários incluem Pick up e Drop off e tudo o que
necessita (visitas, passeios, refeições, bebidas, etc) para um dia
bem passado na nossa companhia.
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

Descubra o Norte de Portugal com a North-On-Wheels Paisagens inimagináveis, cultura milenar, Gastronomia e vinhos
excecionais. O Norte de Portugal tem uma enorme diversidade
natural e cultural e nós assumimos a responsabilidade de criar e
personalizar um conjunto de itinerários que lhe permitirão
conhecer, sentir e degustar o melhor que a região lhe pode
oferecer! Norte de Portugal VIP Tours - Itinerários no Douro,
Minho, Gerês, Ria de Aveiro e Festa do Vinho & Tours Privados &
Auto Tours

Oporto Shore Tours
Morada: Rua do Corgo, 698 - 1º Esq.Tras.
Lavra/Porto
Telefone: +351 91 359 44 97

4455-104

E-mail: info@oportoshoretours.com Website:
http://www.oportoshoretours.com
Outras Informações:
Registo Nº : 247/2012
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Turismo Equestre;
Empresa que organiza tours privados em viaturas modernas e
confortáveis. Os tours podem ser fixos ou á medida do cliente e
incluir atividades culturais e gastronómicas. Podem ser feitos a

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

109/125

É esta região e são também estes aspetos culturais de
identidade que atribuem caráter e definem a região.

pedido para grupos, operadores, agências e empresas ou
instituições.

Oporto Inside Tours

Party Bike

Morada: Praça da Liberdade4000 Porto

Morada: Rua da Azenha, 338 - 1.º Esq 4200-111-Porto

Telefone: +351 911 888 295

Telefone: +351 917 627 205

E-mail: booking@oportoinsidetours.pt Website:
http://www.oportoinsidetours.pt

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

Outras Informações:
Registo nº: 224/2013
Realizamos tours personalizadas mediante prévia marcação.
Preços especiais para grupos.
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Somos a sua melhor companhia para percorrer as ruelas,
lindíssimas calçadas e monumentos repletos de história e
misticismo da cidade património mundial da Unesco – o Porto.
Aceite o desafio e aventure-se a descobrir o Porto por dentro,
venha provar os seus sabores, conhecer os seus segredos!
Com o Oporto Inside Tours, conhecerá a cidade que deu o nome
a Portugal de uma forma inovadora e que certamente não irá
esquecer. Conte com a companhia de guias apaixonados pela
cidade e pela arte de bem receber, que terão o prazer de lhe
mostrar o que o Porto tem de melhor, de forma relaxada e
divertida.
Connosco encontrará a hospitalidade e o carinho que tão bem
caracterizam os portuenses. Pretendemos enaltecer a cidade,
mostrando-lhe o que ela tem de melhor e fazer com que subsista
na sua memória momentos únicos que irá viver na nossa
companhia. Esta é a nossa missão! Esperamos por si, venha
viver o Porto por dentro! E não se esqueça, Keep Smiling!

Overtime Tours
Morada: Rua Prof. Mota Pinto, 206 - 13º Dtº.4100-354
Porto
Telefone: +351 914 751 604
E-mail: ruben_costapinto@hotmail.com Website:
http://www.overtime-tours.com
Outras Informações:
Registo nº: 474/2015
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia;

Somos uma empresa de animação turistica. A nossa missão é
organizar diversos circuitos turisticos na zona norte do país,
proporcionando aos nossos clientes experiências inesquéciveis.
Utilizámos guias oficiais em diversas linguas, nomeadamente,
Alemão, Francês, Inglês, Italiano e Português.
Queremos criar a oportunidade para que possa conhecer melhor
o nosso país. Portugal tem muitas atrações turisticas, tais como
museus, belas paisagens, muita animação e queremos por isso
tornar possível o seu contacto com todas estas experiências.
A segurança dos nossos clientes é a nossa prioridade.
Pretendemos promover bons momentos através da relação com
o guia e restante grupo! Criamos condições para querer repetir
as suas experiências em Portugal!

Outras Informações:
Registo nº: 393/2014
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos;

A Partybike é um conceito de bicicleta coletiva que está a fazer
furor em várias cidades europeias, e que também já chegou ao
Porto! Com capacidade máxima para 17 pxs em que apenas 10
pedalam, a PartyBike permite conhecer a cidade do Porto de
uma maneira diferente, comemorar datas especiais sobre rodas,
reunir colegas à volta de um bar ambulante ou simplesmente
beber umas cervejas ou bebidas sem álcool de forma divertida e
em segurança. Existem vários percursos-base definidos e outros
que se podem compôr à medida de cada grupo .
Para se juntar à PartyBike basta fazer uma reserva prévia pelos emails booking@pbike.pt , info@pbike.pt

PORTGALL
Morada: Rua das Flores, 69 - 1º4050-265 Porto
Telefone: +351 939 368 773
E-mail: customercare@portgall.com Website:
http://www.portgall.com;http://www.facebook.com/portga
ll
Outras Informações:
Registo nº: 4/2014
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;

A PORTGALL proporciona uma nova maneira de planear e
experienciar a sua viagem DIY (do it yourself) no Porto,
garantindo-lhe a possibilidade de combinar livremente
Experiencias onde se sinta totalmente imerso neste maravilhoso
e único estilo de vida. Poderá também sentir e apreciar a
autenticidade das nossas gentes, humildes mas de grande alma.

Porto Sidecar Tours
Morada: Rua de São João, 284050-552 Porto
Telefone: +351 912 203 858
E-mail: book@portosidecartours.com Website:
https://www.portosidecartours.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Apaixone-se pelo Porto passeando no nosso clássico sidecar e
sinta o glamour de um veiculo clássico.
Os nossos passeios de sidecar no Porto são uma viagem
personalizada, emocionante e única ao coração e alma da cidade
invicta.
Junte-se ao seu guia privado e motorista para uma experiência
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Percurso das Memórias – Associação de
Desenvolvimento Comunitário
Morada: Rua do Tâmega s/n4200-502 Porto
Telefone: +351 937 028 940 - 919 042 270
E-mail: percursodasmemorias@gmail.com Website:
http://www.facebook.com/percursodasmemorias
Outras Informações:
Registo nº: 49/2014
Língua do percurso/tradução: Os guias comunitários do percurso
não são profissionais da área e apenas falam português, pelo
que o percurso será traduzido para turistas estrangeiros, através
de um guia intérprete. A assistência do guia intérprete não
representa uma tradução simultânea, mas assegura-se que o
turista estrangeiro compreende os pontos principais do percurso.
O objetivo principal é que experiencie e sinta o espírito desta
comunidade…e que se sinta parte integrante.
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Os percursos comunitários são operacionalizado e dinamizado
pelas pessoas locais que vivem no Centro Histórico do Porto. Os
próprios guias são moradores deste local.
É uma oportunidade única de se tornar um turista comunitário, o
que significa que irá conhecer o Porto autêntico e genuíno,
através dos olhos e da voz de que vive neste lugar; verá o que
está e quem está por detrás das fachadas dos edifícios; e poderá
envolver-se no dia-a-dia da vida de uma comunidade local.
Além disto, estará a ajudar a comunidade a preservar a sua
identidade social e cultural e tornar-se activa e auto sustentável,
sendo que uma parte do valor do percurso reverte a seu favor.

Porto Fun Tour
Morada: Trav. Do Regado, 30 4250-395 Porto
Telefone: +351 910 665 120
E-mail: portofuntour@gmail.com Website:
http://www.portofuntour.com
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Na Porto Fun Tour Damos aos nossos clientes uma experiência
inesquecível, quer se trate de conhecer uma cidade (sua história,
gentes e costumes) numa aventura pela natureza, uma atividade
desportiva ou qualquer outra experiência. Qualquer que seja o
seu destino / interesse…Vamos juntos!

Porto Tours
Morada: Torre Medieval Calçada D. Pedro Pitões, 15
4050-269 Porto
Telefone: +351 22 200 00 73 - +351 22 200 00 45 Fax:
+351 22 208 56 44
E-mail: portotours@mail.telepac.pt;
info.portotours@mail.telepac.pt Website:
http://www.portotours.com
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios Aéreos;

de viagem personalizada, descobrindo de forma exclusiva os
segredos do Porto e do rio Douro em Portugal.
Seja para começar a sua visita ao Porto ou para explorar de
acordo com as suas expectativas e interesses, os nossos
passeios de sidecar são uma experiência premium, ideal para
um ou dois passageiros.
A condução é lenta e absolutamente segura - com muita
conversa, História e paragens ao longo do caminho para
descobrir as melhores vistas e monumentos.
A nossa mota com sidecar tem espaço para dois passageiros e o
seu guia privado, João, por isso os nossos Porto Sidecar Tours
são exclusivos, privados e totalmente adaptados para satisfazer
as suas expetativas.

Porto Tram City Tour
Morada: Av. Fernão de Magalhães, 1862 - 13º 4350-158
Porto
Telefone: +351 22 507 10 10 Fax: +351 22 507 10 11
E-mail: geral@stcpservicos.pt Website:
http://www.portotramcitytour.pt
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos;
MENÇÃO HONROSA NOS PRÉMIOS TURISMO DE PORTUGAL 2009
A Stop Serviços opera os circuitos turísticos de autocarros Yellow
Bus e o circuito turístico de carro elétrico Porto Tram City Tour,
na cidade do Porto.

Portugal Vintage Tours
Morada: Praça Mouzinho de Albuquerque, Edificio
Brasilia4100-359 Porto
Telefone: +351 918 402 724
E-mail: info@portugalvintagetours.com;
sales@portugalvintagetours.com Website:
http://www.portugalvintagetours.com/
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Private Tours Porto
Morada: Porto
Telefone: +351 932 830 017 Fax: +351 309 748 381
E-mail: f.urbano@netcabo.pt Website:
http://www.privatetoursporto.com
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva;

Root Porto Tours
Morada: Rua da Paz, 66 Edifício Park SL 36 4050-461
Porto
Telefone: +351 916 504 868
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Realização de Circuitos Turísticos na região do Porto de Barco,
de Autocarro e de Helicóptero, bem como Circuitos às Caves do
Vinho do Porto, Circuitos Turístico-culturais e de Vinho e
Gastronomia.

Porto Walkers
Morada: Praça da Liberdade4000 Porto
Telefone: +351 918 281 519
E-mail: booking@portowalkers.pt Website:
http://www.portowalkers.pt
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Porto Walkers é um grupo de habitantes apaixonados ansiosos
para fazer você se apaixonar pelo Porto! Vamos mostrar-lhe os
melhores lugares da cidade e garantir que você tenha um
grande momento!

E-mail: info@rootportotours.pt Website:
http://rootportotours.pt/
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;

A Root Porto Tours foca-se em passeios privados no distrito do
Porto. Em viaturas clássicas, o nosso guia proporciona uma
maneira única de conhecer tanto o centro da cidade como a sua
periferia. A nossa vocação é ilustrar uma cidade rica em
tradições, de gastronomia soberba e de grande valor cultural e
paisagístico. Na tentativa de incorporar as gentes, os ofícios, as
localidades e seus patrimónios, estes roteiros contemplam
marcos incontornáveis para quem procura conhecer o coração
do nosso Porto.
Somos uma equipa jovem, multilingue e apaixonada pelas
nossas raízes.

Private Tours Porto
Morada: Porto
Telefone: +351 932 830 017 Fax: +351 309 748 381

Reserve aqui o seu RootTour!

E-mail: f.urbano@netcabo.pt Website:
http://www.privatetoursporto.com

Tomaz do Douro

Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva;

A Carla e o Francisco vivem entre o Porto e o Vale do Douro!
Naturais da região e apaixonados pela sua beleza natural, pelos
seus vinhos e gastronomia, adoram ser anfitriões e partilhar com
os seus hóspedes a genuína cultura da cidade do Porto e do Vale
do Douro. A partir dessa altura começa uma aventura
memorável em que a Carla e o Francisco vão partilhar através
dos seus olhos a verdadeira e genuína cultura do Porto e Vale do
Douro. Os nossos tours são feitos em Mercedes Benz C220
Mercedes Vito.

Right Track
Morada: Rua Serpa Pinto, 749 - 1º Esq, 4250-468 Porto
Telefone: +351 910 833 666 / 228 301 627
E-mail: reservas@right-track.pt Website:
http://www.right-track.pt
Outras Informações:
Registo nº: 110/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Morada: Praça da Ribeira, 5 4050 - 513 Porto
Telefone: +351 222 082 286 Fax: +351 222 088 059
E-mail: geral@tomazdodouro.com Website:
http://www.tomazdodouro.com
Horários:
09:30 / 18:30;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Outras Atividades; Passeios de Comboio;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Criamos sensações únicas e memoráveis a bordo das nossas
embarcações ao Turista nacional e estrangeiro que nos visita.
Damos a conhecer o mágico Douro, numa viagem memorável a
bordo das nossas embarcações preparadas para o efeito por
entre socalcos, quintas e vinhedos magicamente moldados numa
paisagem apaixonante.
Proporcionamos adrenalina e aventura numa emocionante
experiencia, num cruzeiro radical, o Jet Boat, junto às margens
do Douro.
Atreva-se a explorar o rio numa experiencia que vai de quinze
minutos a dois dias, ao longo de toda a Via Navegável do Douro.
Dispomos de uma oferta alargada do Porto a Barca D´alva, bem
como eventos à medida e que vão de encontro às necessidades
dos nossos estimados clientes.

A Right Track é uma empresa especializada em transporte para
eventos e animação turística que pretende levar turistas
nacionais e estrangeiros a conhecer alguns dos lugares mais
bonitos de Portugal, tais como o Douro vinhateiro, Guimarães e
Braga.

Travel Domain Porto

SNATTI - Delegação Porto e Norte de Portugal

Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras

Morada: Apartado 6035 EC Bolsa 4051-801 Porto

Morada: Travessa de Penas, 384425-444 Folgosa / Maia
Telefone: +351 220 137 771
E-mail: booking@traveldomainporto.com Website:
http://www.traveldomainporto.com

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

112/125

Telefone: +351 927 963 324 Fax: +351 222 011 943
E-mail: porto@snatti.com Website:
http://www.snatti.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas;

SNATTI, representa em Portugal os Guias Intérpretes Nacionais,
Correios de Turismo e Motoristas de Turismo. Dispomos de uma
vasta rede de prestadores de serviços, nos mais variados
idiomas.
Por um "Portugal só com Guia Oficial" faça a sua reserva
connosco.
Embaixadores da Cultura e Profissionalismo em Portugal.
Membro da Federação Europeia de Guias - "Qualified
Interpretation of Culture".

Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual;

Travel Domain Porto é uma agência de animação turística
dedicada a proporcionar momentos inesquecíveis aos visitantes
do Porto e seus arredores.
De visitas guiadas em todo o país, especialmente no norte, para
experiências e atividades locais de maior interesse, tudo está
bem planeado seguindo uma linha de pensamento onde o cliente
vem primeiro lugar.
Em todas as nossas atividades, tentamos compartilhar nossos
hábitos mais tradicionais e dar a oportunidade de provar a
deliciosa cozinha tradicional portuguesa.
Então, se você decidir passar por Portugal, não se esqueça de
nos contactar e mergulhar nas nossas tradições e costumes.

Tour Apart
Morada: 4100 Porto
Telefone: +351 967 771 850

Via d´Ouro - Empreendimentos Turísticos S.A

E-mail: tour@tourapart.com Website:
https://www.facebook.com/tourapartpt?ref=hl

Morada: Praça da Ribeira nº 5

Telefone: +351 222 08 19 35 Fax: +351 222 08 19 05

Outras Informações:
Registo nº: 468/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

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

As nossas visitas guiadas, constituídas por 5 percursos, mostram
toda a área classificada pela UNESCO como Património cultural
da Humanidade. Como terão oportunidade de ver, estas visitas
permitem regressar a um passado longínquo na presença real de
vestígios expressos em casario, ruas e arruamentos, edifícios e
monumentos, muros e muralhas, nua paisagem que joga entre
granito, o arvoredo e a água do rio Douro que reflete a luz
especial sobre a cidade do Porto.

4050-513 Porto

Outras Informações:
Registo Nº : 14/2011;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco;
Cruzeiros ao longo do rio Douro desde o Porto até Barca d'Alva.
Passeios em barco rabelo e lancha.

Mais do que visitas guiadas à cidade, são viagens no tempo.
Conheça o Porto barroco, medieval e romano, atravesse
muralhas, descubra esconderijos encantados pela fantasia do
tempo e relaxe junto ao rio. A Tour Apart leva-o a locais pouco
conhecidos (mesmo para os habitantes da cidade) e guia-o
através da máquina do tempo do Porto Histórico.
Como recordação levará para casa memórias de um tempo bem
passado, vivência autêntica de postais ilustrados de uma cidade
que nunca esquecerá.

Tupan Tours
Morada: Rua de Santa Justa, 197H

4200-479 Porto

Telefone: +351 935 262 984 / 222 430 043
E-mail: info@tupantours.com Website:
http://www.tupantours.com
Outras Informações:
Registo Nº : 36/2013
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Vivemos, amamos e viajamos em Portugal.
Um pequeno país com grande diversidade de culturas,
atmosferas, tradições, atrações e gastronomia, Portugal tem um
clima favorável o ano todo. Nos apaixonamos por seus destinos,
especialmente no belo e verdejante norte, que mantém uma
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maneira tranquila de viver e é perfeito para uma agradável
escapada ou para uma viagem relaxante. A Tupan Tours é um
novo conceito de experimentar Portugal. É uma pequena
empresa, gerida e conduzida por seus proprietários, oferecendo
tours personalizados, com rotas originais, especialmente
enfocadas na experiência de conhecer a verdadeira alma
portuguesa. Os lugares que amamos visitar são os que
partilhamos com nossos pequenos grupos de clientes, que
tornam-se nossos amigos e que estão a procura de um tipo
especial de tour. Tire algum tempo para nos visitar e desfrutar
das nossas jornadas em Portugal!

Waterlily - Turismo Especializado
Morada: Quinta de Bonjóia - CIS - Rua da Bonjóia, 185
4300-082 Porto
Telefone: +351 932564723
E-mail: info@waterlily.pt Website:
http://www.waterlily.pt
Outras Informações:
Animação turística especializada. São proporcionadas
experiências que consideram as expectativas, interesses mas
também as necessidades específicas do cliente (limitações de
mobilidade, sensoriais, intelectuais e outras).
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

A waterlily é uma empresa de animação turística especializada
que, promovendo atividades turísticas e de lazer para todos,
assume como público prioritário pessoas com limitações físicas
e/ou intelectuais, permanentes ou temporárias, séniores e
famílias com crianças pequenas. As propostas no âmbito do
turismo e lazer partem de um conceito inclusivo e universal.

Póvoa de Varzim
Bebipedala

Passeio com História - João Macedo Leitão

Morada: Rua Tenente Valadim, 75 4490-585 Póvoa de
Varzim
Telefone: +351 919 227 419

Morada: Av. Santos Graça, 701 RC/Esq 4490-405 Póvoa
de Varzim Portugal
Telefone: +351 967 615 290

E-mail: bebipedala@gmail.com

E-mail: macedoleitao@gmail.com Website:
http://www.passeiocomhistoria.pt

Outras Informações:
Registo Nº: 137/2013
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Recentemente constituímos uma empresa na área do Turismo. A
ideia nasceu da junção de um passeio de bicicleta com o prazer
de uma bebida fresca, enquanto se realiza uma volta em roteiro
turístico a pedalar.

Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

Passeio com História às cidades da Póvoa de Varzim e Vila do
Conde em carros antigos

Nasceu aqui uma ideia inovadora que muito eventualmente pode
trazer turismo a qualquer Cidade.
A nossa “sede” é na Rua Tenente Valadim nº75 na Póvoa de
Varzim, situada junto a um outro estabelecimento de
restauração, bem ao lado do casino.
As bicicletas Bebipedala serão alugadas a um grupo de 8 a 10
pessoas, onde somente 8 pedalam.
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Tabuaço
Quinta do Panascal

Quinta S. Luiz

Morada: Valença do Douro 5120-496 Tabuaço

Morada: E.N. 222 - Adorigo 5120-012 Tabuaço

Telefone: +351 254 732 321 Fax: +351 254 731 346

Telefone: +351 22 374 66 60 Fax: +351 22 374 66 99

E-mail: ana.sofia@fonseca.pt Website:
http://www.fonseca.pt

E-mail: turismo@sogevinus.com Website:
http://www.sogevinus.com

Outras Informações:
Audio-tour pelas vinhas e lagares em 9 idiomas;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
A Quinta do Panascal, data do século XVIII, e é a mais importante
das três magníficas propriedades da Fonseca Guimaraens. É uma
lindíssima propriedade sobranceira ao rio Távora oferecendo, a
quem a visita, um ambiente absolutamente paradisíaco.
Localizada no coração do Douro Património da Humanidade, a
Quinta do Panascal, tem as suas portas abertas a todos aqueles
que queiram visitar uma das mais famosas quintas da região

Outras Informações:
Registo Nº : 51/2004;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia;
A Quinta de S. Luiz fica situada na margem esquerda do Rio
Douro, entre a Régua e o Pinhão, na freguesia de Tabuaço e é
considerada uma das mais emblemáticas da Região. A Quinta de
S. Luiz possui a alma do Douro, e representa tudo o que de
melhor o Douro apresenta, com um encanto único.
A visita começa pela Adega onde poderão conhecer as boas
práticas enológicas do Douro e o local onde os nossos Vinhos
DOC estagiam. Depois seguem até à Vinha, considerada um dos
tesouros da nossa Quinta cujas Vinhas e castas são as suas joias
mais importantes.
Na Quinta de S. Luiz, além da prova incluída na visita, podem
fazer várias provas de Vinhos do Porto e DOC de forma a
poderem conhecer a melhor seleção de Vinhos das nossas
Marcas.

Tarouca
Caves da Murganheira
Morada: Abadia Velha 3610-175 Ucanha (Tarouca)
Telefone: +351 254 670 185 Fax: +351 254 670 187
E-mail: murganheira.sede@clix.pt
Outras Informações:
Tem loja e prova de vinhos. ;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;
Nas caves da Murganheira, conheça um espumante português
de qualidade, fresco e aromático, feito com as melhores castas
de uva e inspirado no método francês.
Integradas na região vitivinícola Távora-Varosa, as caves da
Murganheira foram fundadas em 1947 e produzem anualmente
cerca de um milhão de garrafas de espumante. Para a sua
produção são utilizadas as melhores castas de uva nacionais e
estrangeiras como a Malvasia Fina, Gouveio Real, Cerceal,
Chardonnay, Gewürztraminer e Pinot Noir. A vindima é feita
manualmente, o que permite uma boa seleção das uvas.
São necessários três anos para o processo de maturação do
espumante, período de tempo que passam nas caves, em
garrafas cuidadosamente alinhadas em "paredes de vidro" com
cerca de três de altura. Vale a pena a visita pela originalidade do
local, uma vez que são escavadas em rocha de granito azul,
constituindo um ambiente ideal para a conservação do
espumante.
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Valença
Explore Iberia
Morada: Edf. Informação EcopistaRua da Ponte
Seca4930-999 Valença
Telefone: +351 916 889 688 / 934 440 770
E-mail: info@exploreiberia.pt Website:
http://www.exploreiberia.pt
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade motora;

A Explore Iberia está especializada em viagens de turismo de
natureza e experiências criativas de imersão cultural no Norte de
Portugal. Procuramos partilhar a nossa cultura e a nossa
natureza desenhando programas para pequenos grupos e
viajantes independentes. Entre a Costa Norte, as Arribas do
Douro, os carvalhais de Montesinho e as serras da Peneda-Gerês
há um Portugal incrível para descobrir. Os nossos programas
assentam numa filosofia de turismo responsável, trabalhando
sempre com parceiros locais e procurando retribuir da melhor
forma possível para a comunidade local.

Valongo
Hellotour

Loveporto

Morada: Rua Eduardo Joaquim Reis Figueira, 99 - 3 F
4440-647 Valongo
Telefone: +351 934 101 343 Fax: +351 223 214 520

Morada: R. Padre Ricardo Marques dos Santos, 283
4440-689 -Valongo
Telefone: +351 919 682 128

E-mail: tour@hellobus.com.pt Website:
http://www.hellobus.com.pt

E-mail: loveportotours@gmail.com Website:
http://www.loveporto.org

Outras Informações:
Registo nº: 211/2013
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Passeios Aéreos;

Outras Informações:
Registo nº 147/2013
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;

Organização de tours:
-

Visitas ao Douro
Passeios de barco no Douro
Tours Diversos
Turismo Religioso
Enoturismo
Turismo adaptado
Visitas às caves do vinho do Porto

Tours guiados privados - Deixe-nos mostrar-lhe a cidade
através dos nossos olhos, com a perspetiva de um local, tal
como um amigo faria. Junte-se a nós num tour inovador e
personalizado!
Visite a cidade com um amigo
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Viana do Castelo
Portugal Active

Portugal Tailor Made

Morada: Avenida do Cabedelo, Edificio Aquário Bar,
Cabedelo4935 Viana Do Castelo
Telefone: +351 927 161 771

Morada: Rua da Giesteira, 3984900-713 Viana do Castelo

E-mail: info.portugalactive@gmail.com Website:
http://www.portugalactive.com
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Turismo Equestre;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora; Competências de atendimento:
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora;

A PortugalActive é o seu portal para uma viagem aventureira
pela deslumbrante beleza natural do Minho, um dos segredos
mais bem guardados de Portugal. Somos uma equipa de
profissionais dedicados, apaixonadas pela natureza e por
desportos de aventura.

Viana Tours

Telefone: +351 966 879 159
E-mail: welcome@portugaltailormade.com Website:
http://www.portugaltailormade.com
Outras Informações:
Registo nº: 520/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

Guia turístico privado e planos de viagem personalizados para
que possa desfrutar de Portugal ao seu próprio ritmo. Venha
descobrir a região como um habitante, com um guia de turismo
local que o vai fazer você sentir-se bem-vindo, tal como um
amigo faria. Conquiste os tesouros escondidos deste pequeno
país que está repleto de cultura vibrante, história e beleza
natural. Se procura um passeio privado, um passeio
gastronómico, provas de vinho ou uma actividade diferente
como uma caça ao tesouro, converse connosco e nós iremos
criar a melhor experiência da sua vida.

Morada: Av. Rocha Páris, 92 F 4900-494 Viana do Castelo
Telefone: +351 912 551 393
E-mail: info@vianatours.com Website:
http://www.vianatours.com
Horários:
08:00 / 18:00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

A Viana Tours dedica-se à promoção da mais bela região de
Portugal, o ALTO MINHO. Pretendemos receber e guiar o turista
ou visitante no distrito de Viana do Castelo. Para além da
promoção integrada da cidade, concelho e distrito, elaboramos
roteiros que o permitirá conhecer a alma, a tradição, a beleza e
a modernidade que tanto caraterizam o Alto Minho. Ao promover
a história, o artesanato, a comida, a joalharia, o laser, as
paisagens e as entidades do Alto Minho, pretendemos que
prolongue a sua estadia na região, de forma a privilegiar o
comércio tradicional com a sua visita e que lhe possibilite
absorver e desfrutar o mais possível da nossa região.
"Quem gosta, vem. Quem ama, fica'" o Alto Minho ficará gravado
na sua memória e marcado no seu coração.
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Vila Nova de Gaia
A. A. Ferreira

A. Ramos Pinto

Morada: Rua da Carvalhosa, 19/103 - 4400-082 Vila
Nova de Gaia
Telefone: +351 22 374 61 07 Fax: +351 22 375 97 32

Morada: Av. Ramos Pinto, 380 4400-266 Vila Nova de
Gaia
Telefone: +351 22 370 70 00 Fax: +351 22 377 50 99

E-mail: ferreira.visitors@aaferreira.pt

E-mail: anapoles@ramospinto.pt;
ramospinto@ramospinto.pt Website:
http://www.ramospinto.pt

Outras Informações:
Todos os dias: 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Barcadouro - Sociedade de Turismo Fluvial e
Terrestre, Ldª.
Morada: Rua Rei Ramiro, 870 - Edifício Via Gaia 1º H
4400-280 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 22 372 24 15 Fax: +351 22 372 31 16
E-mail: geral@barcadouro.pt Website:
http://www.barcadouro.pt
Outras Informações:
Alvará Nº : 13/2010;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco;
A BARCADOURO é uma Empresa de animação Turística, sendo a
nossa atividade direcionada para a realização de Cruzeiros no
Rio Douro.
Iniciámos a atividade em março de 1996, e atualmente
possuímos três Embarcações: o "Pirata Azul", com capacidade
para 250 pessoas, o "Infanta" com capacidade para 200 pessoas
e o "Srª. do Douro" para 100 pessoas. A qualidade dos serviços
prestados a bordo das nossas embarcações, valeu-nos os
maiores elogios de todos quantos viajaram nas mesmas, tanto
ao longo do percurso do maravilhoso Rio Douro, como nos
variados serviços de almoços, jantares, casamentos, congressos,
passagens de modelos e outras reuniões.
Temos a honra de ter por clientes mais de mil agências de
viagens de todo o mundo, bem como os melhores grupos de
Empresas Comerciais e Industriais do País.
O rio Douro é a nossa paixão, pelo que é aí o nosso campo de
ação.

C. N. Kopke
Morada: Rua Serpa Pinto, 183/191 4400-307 Vila Nova
de Gaia
Telefone: +351 22 375 24 20 Fax: +351 22 375 19 39
E-mail: contact@kopkeports.com Website:
http://www.kopkeports.com
Outras Informações:
Outubro / maio - De 2ª a 6ª Feira: 10h00 - 18h00; Sábado e
Domingo com marcaçãp prévia junho / setembro - Todos os dias:
9h30 - 19h00;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Outras Informações:
Junho e setembro - De 2ª Feira a Sábado: 10h00 - 18h00 julho e
agosto - Todos os dias: 10h00 - 18h00 outubro / maio - De 2ª a
6ª Feira: 9h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Barros, Almeida & Ca.
Morada: Rua D. Leonor de Freitas, 1824400-123 Vila
Nova de Gaia
Telefone: +351 223 746 660
E-mail: info@porto-barros.pt Website: http://www.portobarros.pt
Outras Informações:
Junho / setembro - Todos os dias: 9h30 - 19h00 outubro / maio De 2ª a 6ª Feira: 10h00 - 18h00, Sábados e Domingos só com
marcação prévia.
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Caves Cálem
Morada: Avenida Diogo Leite, 344 4400-111 Vila Nova de
Gaia
Telefone: +351 22 374 66 60 Fax: +351 22 374 66 99
E-mail: turismo@sogevinus.com Website:
http://www.calem.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 51/2004;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
A Cálem tem produzido Vinhos do Porto de qualidade superior
desde 1859. Hoje, após 150 anos de história de sucesso
oferecemos-lhe a experiência única de desfrutar de uma visita
guiada às nossas Caves. Começamos a visita pelo museu onde
poderão conhecer tudo sobre a Região Demarcada do Douro, a
produção do Vinho do Porto e a nossa história. De seguida, serão
conduzidos pelas caves onde os nossos vinhos envelhecem em
condições especiais: protegidos da luz e do calor. Aqui, irão
descobrir as características únicas de cada tipo de Vinho do
Porto. Terminamos com uma degustação e a oportunidade de
percorrer a nossa loja com a melhor seleção de vinhos do Porto
Cálem.

Cockburn's Port Lodge
Caves do Vinho do Porto

Morada: Rua Serpa Pinto, 3464400-307 Vila Nova de Gaia

Morada: Rua Dr. António Granjo, 207 4400-124 Vila
Nova de Gaia
Telefone: +351 223 745 520 Fax: +351 223 705 400

Telefone: +351 913 007 950

Website: http://www.cavesvinhodoporto.com

E-mail: cockburnslodge@cockburns.com Website:
https://www.cockburns.com/
Caraterísticas e Serviços:
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Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;
A Associação das Empresas de Vinho do Porto é uma instituição
privada, constituída pela quase totalidade das empresas que se
dedicam à comercialização do Vinho do Porto.

Croft Porto - Caves Croft
Morada: Largo Joaquim Magalhães, 23 4401-187 Vila
Nova de Gaia
Telefone: +351 22 374 28 00 Fax: +351 22 374 28 93
E-mail: ana.sofia@croft.pt Website:
http://www.croftport.com
Outras Informações:
Todos os dias: 10h00 - 18h00 Encerra: 25 de dezembro e 1 de
janeiro;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
A Croft foi fundada há mais de 300 anos. Os primeiros indícios da
sua atividade de exportação de Vinho do Porto datam de 1678,
que por coincidência foi o ano dos primeiros embarques de Vinho
do Porto de que há registo. As Caves Croft, situadas na zona
histórica de Gaia, estão abertas todos os dias para visitas e
provas.

Dynamic Gound, Unipessoal, Lda
Morada: Rua do Anel 143 R/C Esq 4430-306 Vila Nova de
Gaia
Telefone: +351 918 219 192
E-mail: info@dynamic-groud.pt Website:
https://www.dynamic-ground.pt
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios Aéreos;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual; Competências de atendimento:
Incapacidade visual;

Com sede no distrito do Porto, em Portugal, Dynamic Gound é
uma companhia jovem que oferece um serviço de de luxo de
viatura com motorista. Os nossos motoristas irão levá-lo onde
precisar, seja em negócios ou em lazer.

Espaço Porto Cruz
Morada: Largo Miguel Bombarda, 234400-222 Vila Nova
de Gaia
Telefone: +351 220 925 340
E-mail: eventos@myportocruz.com Website:
http://www.espacoportocruz.pt
Horários:
11:00 - 19:00
Encerra segundas-feiras;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora;

Espaço Porto Cruz é um projeto para celebrar a cultura do vinho
do Porto, aliando contemporaneidade e tradição.

Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

O grande armazém de envelhecimento da Cockburn’s é o mais
extenso de todo o quarteirão histórico de Vila Nova de Gaia,
albergando 6.518 cascos de Vinho do Porto que envelhecem sob
o seu enorme tecto, sendo um dos únicos a possuir a sua própria
equipa de tanoeiros.

Dream Bus - Unipessoal Lda.
Morada: Rua Alto das Chaquêdas, 319 Canidelo4400-356
Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 91 93 555 85
E-mail: geral.dreambus@gmail.com Website:
http://www.dreambus.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 331/2011;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Efectuamos serviços de transporte personalizado em viaturas até
9 lugares tais como; Tours em diversas cidades Portuguesas,
visita a monumentos e museus, entre outros locais de interesse
turístico. Efectuamos transporte para cimeiras, congressos
eventos, entre outros.

Efungpstours - Porto Twizy Tours
Morada: Rua Cândido dos Reis, 554400-072 Vila Nova de
Gaia
Telefone: +351 914 173 671
E-mail: info@efungpstours.com Website:
http://www.efungpstours.com
Outras Informações:
Registo nº: 202/2013
Audio Guia disponivel em 4 idiomas
Caraterísticas e Serviços:
Circuitos Turísticos;

Descubra a cidade ao volante de um twizy, um veiculo elétrico,
divertido e seguro! Com capacidade para 2 passageiros, é
o veículo ideal para conhecer a cidade de forma sustentável e
ecológica.
Faça uma tour num carro que fala, e rume à descoberta de uma
cidade muito especial! E claro, sempre orientado pelo seu novo
companheiro, um GPS audio guia!
Deixe-se cativar pelos divertidos comentários multi idioma com
referências históricas, gastronómicas e os melhores locais para
fotografar!

Everton Stachon
Morada: Rua Aureliano Lima, 329 - 3º Dir Trs. Laborim4430-020 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 913 327 342
E-mail: vonstachon.es@gmail.com Website:
http://www.portoportugalpasseios.com
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Concebido como um lugar informativo, expositivo e de lazer,
oferece novas experiências em torno do vinho do Porto,
conjugando-o com criações artísticas em domínios tão diversos
como a moda, a arte e a gastronomia.
A par de conteúdos permanentes, um programa sazonal
dinamiza a oferta cultural e artística deste espaço, onde é
obrigatório viver o vinho.

Graham's
Morada: Rua Rei Ramiro, 514 4400-281 Vila Nova de
Gaia
Telefone: +351 22 377 63 30 Fax: +351 22 377 63 03

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Competências de
atendimento: Incapacidade visual;

Venha passear comigo em Portugal. Passeios turísticos na cidade
do Porto, Guimarães, Braga, Coimbra, Fátima. Passeios religiosos
católicos, agendamento on-line.

Graham's

E-mail: turismo@symington.com Website:
http://www.grahams-port.com

Morada: Rua do Agro, 1414400-281 Vila Nova de Gaia

Outras Informações:
Maio / setembro : 10h00 - 18h00 (maio : Domingos só com
reserva) outubro / abril - De 2ª a 6ª Feira: 9h30 - 13h00 / 14h00 17h30;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

E-mail: grahams@grahamsportlodge.com Website:
http://grahamsportlodge.com

Graham's Port Lodge

As caves do vinho do Porto Graham’s foram construídas em
1890, em Vila Nova de Gaia e permanecem até hoje no edifício
original. Aqui o clima marítimo é ideal para o envelhecimento
dos vinhos do Porto Graham’s. Actualmente esta cave aloja
cerca de 3.200 cascos de vinho do Porto, bem como uma
extraordinária garrafeira de vinho do Porto Vintage. Aberta ao
público desde há 20 anos, tornou-se um destino muito procurado
pelos apreciadores do vinho do Porto, onde os visitantes podem
descobrir e provar vinhos da Graham’s.

Morada: Rua do Agro, 1414400-281 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 223 776 484
E-mail: grahams@grahamsportlodge.com Website:
https://www.grahams-port.com/
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual;

Telefone: +351 223 776 484 / 85

Outras Informações:
Registo nº: 175/2012
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Enoturismo e Gastronomia;

J. W. Burmester & Ca., S.A.
Morada: Rua Barão Forrester, 73 4400-034 Vila Nova de
Gaia
Telefone: +351 22 374 72 90 Fax: +351 22 374 72 91
E-mail: comercial@sogevinus.com Website:
http://www.burmesterporto.com

As Caves 1890 da Graham's
As históricas caves da Graham’s foram erguidas em 1890 sobre
uma colina em Vila Nova de Gaia, com vistas sobre o rio Douro e
a cidade do Porto. Localizadas a 3,5 kms do Atlântico e a cerca
de 300 metros do Douro, as caves beneficiam de uma
localização ideal para o longo envelhecimento de Vinho do Porto
em cascos de carvalho. A influência do oceano é profunda:
Invernos moderados e Verões relativamente
húmidos. As frequentes neblinas marítimas de Julho e Agosto, a
par dos ventos frios predominantes do quadrante norte e
noroeste — a ‘Nortada’ — conjugam-se de forma a moderar as
temperaturas de Verão, dando lugar a condições perfeitas para o
harmonioso envelhecimento dos vinhos.

Manuel Campos
Morada: Travessa Honório Tavares da Costa 77-1HB2
4430-169 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 912 343 859
E-mail: macpeace@gmail.com

Outras Informações:
Junho / setembro - Todos os dias: 10h00 - 18h30 outubro / maio De 2ª a 6ª Feira: 10h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

My Perfect Way - Unipessoal, Lda.
Morada: Rua Norton de Matos, 89 - r/c Esq. tras4405-671
Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 917 812 482
E-mail: geral@myperfectway.pt Website:
http://www.myperfectway.pt
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

Em busca de momentos felizes...

Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;

Tours: Porto - Gerês - Braga - Guimarães - Viana do Castelo -

O projeto My Perfect Way tem a missão de proporcionar ao
turista apaixonado por caminhadas e montanhismo, que procure
em Portugal as excelentes condições para a prática destas
actividades e, em simultâneo, proporcionar o conhecimento e
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Ponte de Lima

vivência que o país disponibiliza nas mais diversas áreas de
interesse:

Além da cidade do Porto e os seus encantos, pode visitar um
lugar muito especial, Gerês ... uma pequena aldeia rodeada por
montanhas, com cavalos selvagens, cascatas e lagos de águas
transparentes e cristalinas. Perto do Porto, pode visitar Braga,
Guimarães (A cidade onde nasceu Portugal), Viana do Castelo e
Ponte de Lima.

• histórico: castelos, vilas medievais, vilas romanas, linhas
ferroviárias desativadas;
• natural e paisagístico: parques naturais, serras, rios;
• arqueológico: pinturas rupestres, antas;

Já conhece o Vinho do Porto e a "Francesinha"? ... além de nossa
cidade, rica em história, com seus edifícios centenários, estes
são dois dos ícones de nossa cidade, e será um prazer
compartilhar consigo os nossos lugares especiais.

Offley Forrester
Morada: Rua do Choupelo, 62 4400-088 Vila Nova de
Gaia
Telefone: +351 22 374 28 52 Fax: +351 22 374 38 53
E-mail: offley.visitors@offley.pt
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Portugal Tours by Dreamkeeper
Morada: Rua Conceição Fernandes, 11404430-064 Vila
Nova de Gaia
Telefone: +351 912 482 506
E-mail: Dreamkeeper2005@gmail.com Website:
https://portugaltoursbydreamkeeper.com
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

Viajar connosco é entrar na máquina do tempo, passar por
séculos e perceber a vida e viver o ambiente de uma cidade
desconhecida por mais de dois mil anos. Sentindo os fortes
odores nas narinas, a poeira acre na língua, os queixumes da
cidade nos ouvidos, o calor do granito na pele, viajar no tempo
mais de mil anos no espaço volumoso da ponta de um alfinete.

Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal
Morada: Rua Azevedo Magalhães, 314 4430-022 Vila
Nova de Gaia
Telefone: +351 22 377 51 00 Fax: +351 22 377 51 90
E-mail: rcvelha@realcompanhiavelha.pt Website:
http://www.realcompanhiavelha.pt
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

• religioso: santuários, igrejas, mosteiros, festas religiosas;
• cultural: tradições, artes tradicionais, museus, feiras
temáticas;
• gastronómico: gastronomia regional, pão, enchidos, queijos,
vinhos, azeite, fruta nacional, ervas aromáticas;
• agrícola: vindimas, lagares, quintas, caves, adegas e provas de
vinhos
O ponto forte do projeto My Perfect Way é a inovação e
criatividade do mesmo, quer para o segmento turístico para o
qual está vocacionado, quer pela associação entre o segmento e
o património das regiões onde decorrem as diversas rotas: Porto
e Vila Nova de Gaia, Arouca e Geoparque, Peneda-Gerês, Região
Demarcada do Douro, Vale do Côa, Terra Quente, Terra Fria,
Douro Internacional, Serra da Estrela e Aldeias Históricas e ainda
os Caminhos de Santiago.
Encontra-se em estudo uma rota para pessoas com mobilidade
condicionada [cadeira de rodas]
Os membros do projeto My Perfect Way possuem muita
experiência na prática das atividades de caminhadas e
montanhismo em Portugal e no estrangeiro, e são conhecedores
do património das regiões onde se inserem as rotas definidas.

Osborne Portugal
Morada: Rua Cândido dos Reis, 670 4400-071 Vila Nova
de Gaia
Telefone: +351 22 375 26 48 Fax: +351 22 375 75 17
E-mail: portugal@osborne.es
Outras Informações:
Junho / setembro - Todos os dias: 10h00 - 19h00 outubro / maio De 2ª a 6ª Feira - 10h00-12h00 / 14h00-17h00;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Quinta do Noval - Vinhos, S.A.
Morada: Av. Diogo Leite

4400-111 Vila Nova de Gaia

Telefone: +351 22 377 02 82 Fax: +351 22 375 03 65

Rota Ouro do Douro
Morada: Avª. Diogo Leite, 250-2º4400-111 Vila Nova de
Gaia
Telefone: +351 22 375 90 42 Fax: +351 22 375 90 43
E-mail: geral@rotadodouro.pt Website:
http://www.rotadodouro.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 45/2011 ;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco;
Diz-se que Portugal nasceu aqui, há 860 anos atrás.
Hoje, a cidade do Porto é património Mundial. Em 1756, a

E-mail: noval@quintadonoval.pt Website:
http://www.quintadonoval.com
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Romariz Vinhos, S.A.
Morada: Rua Barão Forrester, 404 4400-034 Vila Nova
de Gaia
Telefone: +351 22 374 28 40 Fax: +351 22 374 28 96
E-mail: romariz@romariz.pt
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demarcação pombalina distinguia pela primeira vez, na história
mundial, as zonas com diferentes aptidões para a produção do
vinho, tendo dado origem à Região Demarcada do Douro.
O transporte do vinho era feito por um barco de características
muito particulares, chamado Rabelo. Hoje, o Rabelo é um dos exlibris que a cidade do Porto orgulhosamente ostenta no rio que
lhe banha aos pés. Há 200 anos que o rio Douro é fator de
desenvolvimento económico para esta cidade, sendo utilizado
como rota para levar ao mundo um dos seus melhores vinhos.
Temos o prazer de o convidar a viajar connosco pela mesma
velha rota, rio acima. Viajar por esta região é um desafio ao
conhecimento que nos traz à memória tempos de miséria e
grandeza, onde a criatividade e o engenho do homem
transformaram estas montanhas xistosas em "Jardins
Suspensos". Chamamos-lhe Rota do Douro.

SideRide Tours
Morada: Rua Virgílio Ferreira, 144 -2º esq.4430-686 Vila
Nova de Gaia
Telefone: +351 911 911 388
E-mail: info@side-ride.pt Website: http://www.sideride.pt
Outras Informações:
Registo nº: 420/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;

A SideRide Tours aposta no desenvolvimento do turismo no
Norte do país através de um projeto inovador: percursos em
sidecar com guia/condutor na cidade do Porto.
Deixe-se encantar pelo Porto num novo conceito de tour. O
sidecar oferece-lhe a possibilidade de conversar com o
guia/condutor, proporcionando-lhe momentos exclusivos e
memoráveis nesta deslumbrante cidade. Conheça os locais
emblemáticos e também os recantos menos conhecidos, mas
não menos encantadores.
Descubra o tour mais elegante, divertido e original da cidade,
passeando calmamente num dos nossos sidecars. Oferecemoslhe uma experiência única, para que possa sentir o Porto
autêntico, numa verdadeira viagem pela história, paisagens,
cores, sabores e sons da cidade.
Mais que um tour, uma verdadeira experiência.

Taylor Fladgate & Yeatman - Caves Taylor's

Outras Informações:
Junho / julho / setembro - De 2ª a 6ª Feira: 10h00 - 18h00 agosto
- De 2ª Feira a Sábado: 10h00 - 18h00;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Sandeman & Ca., S.A.
Morada: Largo Miguel Bombarda, 3 4400-222 Vila Nova
de Gaia
Telefone: +351 22 374 05 33/534 Fax: +351 22 374 05
94
E-mail: sandeman.visitors@sandeman.com Website:
http://www.sandemann.com
Outras Informações:
Novembro / fevereiro -Todos os dias: 9h30-12h30 / 14h00-17h30
março / outubro - Todos os dias: 10h00-12h30 / 14h00-18h00;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

SPR Vinhos, S.A.
Morada: Rua Cândido dos Reis, 526/532 4400-070 Vila
Nova de Gaia
Telefone: +351 22 377 16 80 Fax: +351 22 377 16 89
E-mail: rozes@rozes.pt Website: http://www.rozes.pt
Outras Informações:
Julho / agosto - Todos os dias: 10h00 - 17h30 junho / setembro :
10h00-12h30 / 14h00-17h30; Encerrado: Sábado, Domingo e
Feriados;
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

W. & J. Graham
Morada: Rua Serpa Ramiro, 514 4400-281 Vila Nova de
Gaia
Telefone: +351 22 377 63 30 Fax: +351 22 377 63 01
E-mail: turismo@symington.com Website:
http://www.grahams-port.com
Outras Informações:
Outubro / abril - De 2ª a 6ª Feira: 9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h30
maio / setembro - Todos os dias: 9h30 - 18h00 (maio - Domingos
marcação prévia);
Caraterísticas e Serviços:
Enoturismo e Gastronomia;

Morada: Rua do Choupelo, 250 4400-088 Vila Nova de
Gaia
Telefone: +351 22 374 28 00 Fax: +351 22 374 28 93
E-mail: ana.sofia@taylor.pt Website: http://www.taylor.pt
Outras Informações:
Setembro / junho - De 2ª a 6ª Feira: 10h00 - 18h00 julho e
agosto - De 2ª Feira a Sábado: 10h00 - 18h00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Outras Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
A Casa Taylor's, uma das mais prestigiadas firmas exportadoras
de Vinho do Porto, propõe-lhe uma agradável e informativa visita
às suas famosas caves.
Durante a visita, terá a possibilidade de aprender sobre a
riquíssima história do vinho do Porto e da Taylor's, empresa que
já entrou no seu quarto século de existência.
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Winefeels Travel
Morada: Rua do Soutelo, 142 - Arcozelo4410-435 Vila
Nova de Gaia
Telefone: +351 912 442 106
E-mail: info@winefeelstravel.com Website:
https://www.yelp.pt/biz/winefeels-travel-porto
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes;

Como guias profissionais, destacamo-nos ao ajudar os nossos
clientes a planear as férias dos seus sonhos. E não apenas
simples férias, mas viagens verdadeiramente excecionais cheias
de experiências inspiradoras e enriquecedoras.
Olhamos para o mundo de uma forma muito especial e
queremos partilhar o nosso conhecimento e paixão por viagens e
turismo com todos aqueles que nos escolhem.

Vila Praia de Âncora
Andrade Express Turismo
Morada: Rua 31 Janeiro, 99 r/c 4910-505 Vila Praia de
Âncora
Telefone: +351 258 109 556 / 969 397 679
E-mail: andradeexpressoturismo@gmail.com
Horários:
09:00 - 18:00;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade intelectual;

Somos uma empresa de animação turistica que realiza visitas
circuitos turisticos urbanos e rurais.

Vila Real
alltodouro.com by Greengrape

Cenários d'Ouro

Morada: Rua Fundo do Povo, 6 - Arroios 5000-051 Vila
Real
Telefone: +351 939 312 449

Morada: Av. da Europa, Edif. Encosta do Rio, nº1
5000-557 Vila Real
Telefone: +351 259 338 135/6 Fax: +351 259 338 137

E-mail: greengrape@greengrape.pt Website:
http://www.greengrape.pt

E-mail: vilareal@cenarios.com Website:
http://www.cenarios.pt

Outras Informações:
Registo Nº : 45/2009
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;
SENTIR O DOURO! Ao longo do Vale do Douro, o olhar perde-se
com os encantos da mais antiga Região Demarcada do Mundo.
De comboio ou de barco, o Douro invade os sentidos. O sol
espelhado no rio. A luz dourada, as vinhas. É uma região de
esplendor. De beleza externa. De emoções fortes. Que merece
ser conhecida.

Outras Informações:
Alvará nº: 1008/00;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Circuitos Turísticos; Passeios de Comboio;
Realização de Circuitos na região do Douro e Trás-os-Montes de
cruzeiros, de comboio a vapor, de passeios todo-o-terreno e
culturais.
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Os programas alltodouro.com by Greengrape promovem o Douro
através de protagonistas de exceção. Situar o Douro a partir do
Museu do Douro, desfrutar de uma refeição num local de eleição,
com a água do rio a temperar emoções, mergulhar no Douro
vinhateiro através da visita e estadia em quintas produtoras de
vinhos, revisitar o rio de barco ou de comboio, sentir os locais de
onde saem os melhores vinhos do Porto, conhecer o enólogo ou
o produtor de vinhos, os sabores descritos pelo chefe de cozinha,
experimentar um pôr-do-sol no cimo de uma vinha, deslumbrarse com a paisagem vinhateira Património Mundial, são
experiências e sensações alltodouro.com.

Douro First
Morada: Av.ª 1º de Maio, 13 5000 651 Vila Real
Telefone: +351 259 107 553
E-mail: dourofirst@gmail.com Website: http://www.dourofirst.pt
Horários:
24:00;
Outras Informações:
Os vinhos do Douro, as quintas, as tradições, a história, as
viagens gastronómicas e as paisagens a perder de vista fazem
parte dos diferentes itinerários disponíveis.
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora; Competências de
atendimento: Incapacidade motora;

A Douro First proporciona um serviço exclusivo que permite aos
visitantes escolher os itinerários à sua medida, para que cada
experiência seja irrepetível.

Vila Verde
Ahlmo Tours
Morada: Rua Manuel Barbosa de Brito, 75 3*esquerdo4730-769 Vila Verde/ Braga
Telefone: +351 969 373 612
E-mail: info@ahlmotours.com Website:
http://www.ahlmotours.com
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Enoturismo e Gastronomia;
Turismo Equestre;

Ahlmo Tours é um operador turístico que oferece “viagens
culturais” que vão além do conhecer, descobrir e explorar uma
região. Acreditamos que a riqueza das raízes da cultura local,
das tradições ancestrais das suas gentes, da gastronomia,
natureza e monumentos, irão estimular os sentidos através de
sabores, cheiros e imagens - sensações únicas que certamente
irão transformar a sua experiência de viagem em momentos
inesquecíveis.
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Vila do Conde
CIVImountain - Sports & Nature Tours

Lusitano Tours

Morada: Junqueira, Vila do Conde4480-325 VCD

Morada: Rua Estevão Soares, b-574480-814 Vila do
Conde
Telefone: +351 912 379 636

Telefone: +351 919 983 825
E-mail: civimountain@gmail.com Website:
http://www.civimountain.com
Outras Informações:
Registo nº: 593/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;

Animação Turística e organização de Rotas Pedestres, Bicicleta
(BTT) e Circuitos Culturais pelos trilhos do Norte de Portugal e
Vila do Conde em particular.

SemDestino Viagens
Morada: Rua Central, 1310 R/C Dtº4485-932 Mosteiró /
Vila do Conde
Telefone: +351 918 128 153
E-mail: geral@semdestino-viagens.pt Website:
http://semdestino-viagens.pt
Outras Informações:
Registo nº: 66/2014
Caraterísticas e Serviços:
Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras Atividades;
Enoturismo e Gastronomia;

E-mail: info@lusitanotours.com Website:
http://www.lusitanotours.com
Horários:
06:00 -/ 20:00;
Caraterísticas e Serviços:
Passeios de Barco; Visitas Guiadas; Circuitos Turísticos; Outras
Atividades; Enoturismo e Gastronomia; Passeios de Comboio;
Turismo Equestre;
Acessibilidade:
Atividades acessíveis a deficientes; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Com anos de experiência na área do Turismo, Lusitano Tours
tem como objetivo, dar a conhecer o que Portugal tem para
oferecer. Fazemos tours com pequenos grupos para proporcionar
a melhor experiênca e transferes para vários pontos do país.

Semdestino viagens efectuámos serviços de transporte
personalizado em viaturas até 8 lugares tais como; Tours em
diversas cidades, visita a monumentos e museus, entre outros
locais de interesse turístico. Rotas de descoberta gastronómica.
O nosso objetivo é divulgar e promover o território nacional,
Dispomos de programas de um dia, meio dia e ainda de
programas à medida dos nosso clientes (crie o seu próprio tour),
desde 1 hora a vários dias com preços desde 25 euros por
pessoa.
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